
Fornyelse 
 

Jes 40:31 
Men de som venter på Herren, får ny 
kraft. De løfter vingene som ørner. De 
løper og blir ikke utmattet, de går og 
blir ikke trette. 
 
Denne gangen skal vi se på et ord fra det gamle testamentet. Det er det 
hebraiske ordet ”chalaph”. Dette ordet er i verset ovenfor oversatt med ny. 
Ordet chalaph karakteriserer egentlig en bevegelse eller handling. Det kan være 
å skifte, å bytte, passere eller gå videre. Noe som har med fornyelse også. 
Ordet blir flere ganger i det gamle testamentet brukt i forbindelse med å skifte 
klær. Dette finner vi bl.a. i Salme 102,27 som sier: ”… De skal alle eldes som en 
kledning, som klær skifter du dem ut, og de blir skiftet ut.”. Det er også 
interessant å se hvordan ordet brukes i Salme 90,5‐6, som sier: ”Om morgenen 
er de som groende gress, om morgenen blomstrer det og gror, om kvelden 
visner det og blir tørt.” Her brukes ordet chalaph 2 ganger om det å gro. 
 
Det er i dette verset i Jesaia 40 ikke snakk om å få mer kraft, en påfylling, men 
en fornyelse av kraften på den måten at din egen kraft blir byttet ut med Guds 
kraft. Mange tenker om fornyelse av det er en ”påfylling”, men en fornyelse er 
å bytte ut noe med noe annet, at noe nytt spirer fram. Fornyelse har også med 
en bevegelse å gjøre, ja fornyelse ER en bevegelse. 
Det vil være veldig vanskelig å oppleve fornyelse i ditt liv om du ikke er villig til å 
bevege deg. 
 
Bevegelse er liv, for alt som har liv er i bevegelse. Hva skjer om blodet stopper i 
kroppen din, om det rennende vannet stopper opp? Det betyr død!  
 
Den fornyelse vi trenger i våre liv og våre menigheter er en fornyelse/bevegelse 
der vi bytter ut vår egne planer, tanker og holdninger med Guds. Ordet kraft i 
dette verset kan også bety kapasitet. Når vi bytter ut vårt eget med Guds, vil vi 
oppleve at vi får en annen kapasitet. Da kan vi ”løfte vingene som ørnen, og 
løpe og ikke bli utmattet….” 
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