Kjennskap – del 1
Joh 17,3
”….dette er det evige liv, at de kjenner deg,
den eneste sanne Gud, og ham du utsendte,
Jesus Kristus...”.
Det er av avgjørende betydning hvordan vårt forhold til Jesus er. Kjenner du ham? Hva ligger
det i det å kjenne noen. Bibelen knytter kjennskap sammen med kunnskap. I Det Nye
Testamentet som opprinnelig er skrevet på gresk blir det brukt 3 forskjellige ord for det å
kjenne/ha kunnskap om.
Det første av disse ordene er EIDO, som betyr å kjenne ved ytre sanser, spesielt ved å se. Det er
en kjennskap/kunnskap som er upersonlig. En kan si at det er noe du vet med forstanden, med
det betyr ingenting for deg på det personlige plan. Vi kan si at vi kjenner en person, men
egentlig har vi bare kunnskap om hva han heter, hvor han bor osv... men vi har ikke noe
personlig forhold til det. Vi kan si at det er en upersonlig teoretisk kunnskap.
I Joh 3,2 står det om Nikodemus, han forsto at Jesus måtte være sendt av Gud. Derfor sier han:
”….vi vet at du er en lærer kommet fra Gud….”. Her blir dette ordet EIDO brukt (”vi vet”). Han
så hva Jesus gjorde og tenkte han må være sendt fra Gud. Men dette hadde ingen personlig
betydning for Nikodemus. Det er derfor Jesus sier til Nikodemus at han må bli født på ny, han
måtte komme inn i et personlig forhold til Jesus. Mange i Norge har et slikt kjennskap til Gud og
Jesus, de vet at Gud finnes, men det har ikke fått noen personlig betydning i deres liv.
Vi må komme inn i ett personlig kjennskap med Jesus. Det andre ordet for kjennskap som blir
brukt i NT er GINOSKO. Dette ordet betyr en personlig kunnskap/kjennskap. Det er ett
kjennskap som betyr noe for deg. Dette ordet blir i Bibelen for eksempel brukt om det intime
fortrolige forholdet i et ekteskap. Mens EIDO kan betyr å kjenne med forstanden, kan GINOSKO
bety å kjenne med hjerte eller ved erfaring.
Det er GINOSKO som blir brukt i Joh 17,3. Det evige liv er å ha et personlig kjennskap/forhold til
Gud og hans sønn Jesus Kristus.
Dette ordet blir også brukt i Joh 8,32 ”…dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre
dere…” Det å ha et personlig forhold til Sannheten vil sette oss fri
I Joh. 14,17 sier Jesus at vi også kan ha et personlig forhold til Den Hellige Ånd ”..sannhetens
Ånd.…. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere….”
Den Hellige Ånd bor i oss, han skal veilede oss, og herliggjøre Kristus i våre liv. Derfor er det
viktig å kjenne ham, erfare ham.
GINOSKO blir også brukt i 1Joh 3:16: ”…På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte
livet til for oss…..”.
Det er viktig å ha et personlig forhold til Jesus, men mange kristne stopper her. Jesus ønsker at
vi skal gå enda et steg videre….
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