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ANDAKT

”For så høyt har Gud elsket verden at Han gav Sin 
Sønn, Den enbårne, for at hver den som tror på Ham, 
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”

Dette er første verset i teksten, og et av de mest 
kjente versene i Bibelen. Verset oppsummerer kris-
tendommen, og er derfor også blitt kalt «Den Lille 
Bibel». 
Så enkelt kan det uttrykkes, men samtidig så vanske-
lig å fatte. Gud har ofret sin eneste sønn for oss – ikke 
fordi vi har vært gode, fromme og gudfryktige, men 
fordi Han elsker oss.
Vi er alle skapt til evig liv – uansett ståsted. Spørsmå-
let vi må stille oss er: Hvor vil jeg tilbringe evigheten? 
Sammen med Gud eller borte fra Gud?

Av natur er vi syndige mennesker og vi er demed satt 
i en situasjon der evigheten skal tilbringes borte fra 
Gud. Da er neste vers (v.17) i teksten en trøst: For Gud 
sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, 
men for at verden skulle bli frelst ved Ham. Gud har 
sendt redningen til verden (og verden det er oss), 
men Han har samtidig gitt oss anledning til å velge 
om vi vil ta i mot den eller ikke.
I vers 18 får vi resepten: Den som tror på Ham, blir 
ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi 
han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.  
Enkelt, ikke sant?
Jesus, Guds sønn, har gitt seg selv for våre synder og 
åpnet veien til en evighet sammen med Gud. Men, 
så forsøker noen å innbille oss at vi ikke trenger Gud. 
Vi kan frelse oss selv. Vi må utvikle vår indre kraft, 
bli bedre mennesker – både åndelig og i gjerninger. 
Dette er ikke Guds ord.   

Når det gjelder vår frelse, står og faller det med én 
eneste ting - vårt forhold til Jesu frelsergjerning. Den-
ne Guds kjærlighet til oss mennesker er her åpenbart 
for oss; forkynt for oss i klartekst. Faderen gav det 
kjæreste Han eide for oss syndere, og Jesus var villig 
å dø i vårt sted for at vi skulle leve ved Ham.
Hvorfor går da så mange, som bekjenner seg til Jesus 
og Hans frelsergjerning, så ofte med en dom i sitt 
indre; en nagende uro og stadig ufred, en nærmest 
konstant uverdighetsfølelse?
Jo, du ser på deg selv (det vil si, at du vurderer deg 
selv og ditt liv i lys av lovens krav), lytter til din sam-
vittighets dom, anklager og hån av enhver tendens 
til frimodighet og glede.
Hvor ofte har ikke Jesus også grunn til å si det sam-
me til oss som Han sa til sine disipler: ”Dere lite tro-
ende!” Men Hans berettigede irettesettelse innebar 
likevel ikke noen forkastelse. Jesus støter ingen ut. 
Han vil trekke oss inn til seg. Han knekker ikke bøyde 
siv. Han vil løfte oss opp. Men vi må slippe Ham til.

Du skal vite at det er nok rom for oss hos Ham. Ikke 
fordi vi har fått til noe, men fordi Han kom for å 
kalle syndere, og søke å frelse det som var fortapt!

Ha en velsignet helg!

Øyvind Seljeseth

Tekst: Joh. 3, 16-21

Sliter du med et psy-
kisk problem, en fobi 
eller lignende? Selv-
hjelpskurs kan være 
løsningen.

Psykiatritjenesten i Kautokeino kjø-
rer 21. og 22. mai i gang kursing om 
selvorganisert selvhjelp.

Målet er at folkemøtet skal gene-
rere selvhjelpsgrupper – som igjen 
kan være med på å gi verdifull hjelp 
til de som måtte slite med store og 
små psykiske problemer.

Hjelp til selvhjelp
Solbjørg Valio har trua på oppleg-
get:

– Det er mange måter man kan 
hjelpe seg selv og andre på, ved hjelp 
av slike selvhjelpsgrupper. Gjen-
nom slike grupper kan man hjelpe 
hverandre, for eksempel med angst, 
depresjon, fl yskrekk, fobier, sorg, 
mobbing og så videre, sier Valio.

Det er Siv Rydheim i Finnmarks-

nettverket og Gunn Anita Vang i 
Link Lyngen som skal stå for fore-
dragene.

– Folkemøtet blir på LES-bygget 
klokka 19 den 21. mai, opplyser Valio.

Håper på god oppslutning
Folkemøtet på mandagen vil i ho-
vedsak dreie seg om informasjon. 
Her vil Rydheim og Vang ta for seg 
fl ere tema; hva er en selvhjelps-
gruppe, hvilke rammer og prinsip-
per fi nnes for gruppene, og hvordan 
man kan man starte slike grupper.

Avhengig av oppmøtet og inter-
essen mandag blir programmet på 
tirsdag enda mer konkret:

– Hvis interessen er stor nok setter 
vi dagen etter i gang prosessen med 
å etablere en selvorganisert selv-
hjelpsgruppe i Kautokeino. Her skal 
vi snakke om hvem som kan delta, 
hvordan ivareta anonymiteten til 
deltakerne, hvor og når gruppen 
skal møtes, og så videre. Vi håper 
også å få på plass en kontaktperson, 
sier Valio.

Behov
Som psykiatrisk sykepleier i kom-
munen mener Valio at behovet fi n-
nes der.

– Det er nok mange der ute som 
sitter med problemer man ønsker å 
ta tak i, men som det ikke fi nnes et 
tilbud for. Tanken er at vi som fag-
folk skal sette i gang et initiativ som 
tas videre av befolkningen i Kauto-
keino, sier hun.

Kan hjelpe seg selv

VIL BISTÅ: Siv Rydheim (t.v) og Solbjørg Valio 
ønsker velkommen til selvhjelpskursing. 
(Foto: Privat)

Av  Tom Skoglund

 tom@altaposten.no

Mer fart eller to på 
samme sykkel? På tor-
get lørdag var det mu-
lig å prøve ut begge 
deler.

– Litt skummelt. Det var ikke bare, 
bare å holde balansen, konstaterte 
Ida Wirkola-Arnesen da hun og 

pappa Sven Rune Arnesen testet ut 
tandemsykling.

Sykkel kan være mer enn raceren 
eller den tradisjonelle med 100 års 
historie bak seg.

– Det viktigste er på fi nne gleden 
ved å sykle. Da er det fi nt at det er 
ulike type sykler slik at hver enkelt 
kan fi nne den som passer best, for-
klarte Gjermund Abrahamsen og 
Bengt Fjellheim fra Nordlysbyen 
sykkel.

Elektrisk tråkk
Det ble også muligheten for å prø-

vesykle en helt spesiell sykkel – en 
med elektrisk hjelpemotor som ga 
et ekstra skyv i tråkket.

– Artig. Du får litt hjelp. Det gjør 
det letter å holde høyere hastighet 
og vil nok øke sykkelgleden hos 
mange. Likevel er det personen på 
sykkelen som må gjøre mestepar-
ten av jobben, konstaterte prøvesy-
klist Sven Rune Arnesen.

Både tandem-sykkelen og den 
med elektrisk hjelpemotor ble fl it-
tig prøvd av publikum. Bak sykkel-
standen på torget i sentrum stod 
Intersport og Nordlysbyen sykkel.

Av  Jarle Mjøen

 jarle@altaposten.no

LITT SKUMMELT: Ida Wirkola-Arnesen syntes at tandemsykkelen var litt skummel i starten da hun og pappa Sven Rune testet den ut.

Testet tandem og 
elektrisk motor


