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LEDER

Vinn kampen om sinnet

«Vi kan ikke hindre at fuglene flyr over hodet på oss, men 
vi kan hindre at de bygger rede der...»

Noen ektepar jeg møtte for en stund siden hadde en felles utfor-
dring: de var konstant slitne. En av dem beskrev det som at han 
hele tiden prøvde å få øynene opp og fokusere, men ikke klarte det. 
Jeg stilte dem noen spørsmål om arbeid, hvile, søvn og vaner i 
forhold til Guds ord og bønn. Etter hvert kom det fram at sliten-
heten de opplevde var et resultat av et mentalt tankekjør. De 
opplevde at forventningene stod i kø: fra skole, barnehage, SFO, 
kolleger, trenere, foreldre, svigerforeldre og ikke minst Facebook. 
De tok innover seg likt og ulikt, uten å sortere og rydde i hva som 
fikk plass i sinn og tanker. Resultatet var at de følte seg nedkjørt, 
selv om hverdagen egentlig bar preg av god helse, tydelige priori-
teringer og sunne barn. 

Ordspråkene sier at det er bedre å styre sitt sinn enn å innta en 
by (Ordsp 16,32). Sammenligningen betyr at det å styre tankene 
krever innsats og bevissthet. Da jeg var liten, sang vi «Jesus styr du 
mine tanker». Da jeg ble voksen, oppdaget jeg at ansvaret for sinn 
og tanker har Gud gitt til oss (Rom 12,2; 2 Kor 10,5). Det å vokse 
opp innebar at jeg sluttet å skylde på andre, enten det var Gud 
eller mennesker, men tok ansvar for mitt eget liv.

I dette nummeret av FOLK har vi en fokusdel vi har kalt 
«Kampen om sinnet». Det er et stort og viktig emne som vi belyser 
deler av. To artikler gir et bibelsk grunnlag for å forstå temaet. Jeg 
har skrevet en artikkel om fred, som viser at Jesus er fredsfyrsten 

Tekst: Terje Dahle,  
tedahle@gmail.com

Terje Dahle,  
ansvarlig redaktør i FOLK.
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som har seiret over døden, og dermed beseiret all håpløshet og 
meningsløshet. Artikkelen «Djevelsk tankedrypp» av Per Arne 
Gjerde viser at vi står i en kamp om sinnet vårt, der djevelen 
prøver å lure oss til å tro på hans løgner. Men vi har fått våpen til 
å kjempe imot slik at vi kan bli stående. Motløshet kan være et 
resultat av at djevelen har fått herje i tanker og sinn. Rune Ørnes 
gir konkret veiledning til å håndtere motløsheten når den prøver å 
overmanne oss. Erling Thu deler også om motløshetens gift som 
kjemper om plassen i tanke og sinn. Spesielt når vi er mest sårbare 
og ubeskyttet. Hans åpne og ærlige artikkel vil mange kjenne seg 
igjen i.

Vi har også artikler i dette nummeret som viser hvordan psyki-
atrien kan være til hjelp i å bevare et sunt sinn. Mange kristne har 
berøringsangst for det psykiatriske hjelpeapparatet. Men vi har 
mye faglig hjelp å hente i å forstå hvordan menneskets tankegang 
kan håndteres.

Det sekulære trykket i samfunnet gjør at vi som kristne trenger 
å være våkne. Vi ønsker å løfte frem områder der vi har en kamp. 
Børge Bentsen skriver om liberalteologiens inntog i Vesten, tanke-
gangen bak og konsekvensene det får. Vi har også trykket 
kronikken «Det seksuelle univers» av Ferdinand Wyller. Han skriver 
glitrende om hvordan dagens seksuelle fokus i kulturen er langt fra 
Guds opprinnelige plan, og får fram hva som ligger på Guds hjerte 
helt fra skapelsen av.

I tillegg har vi flotte reportasjer fra urbane Oslo med familien 
Rimestad og fra landlige Seim der vi møter vikingebøndene Silje 
og Ole Kristian Kjenes. Selv om rammene for disse to intervjuene 
er forskjellige, er innholdet i bunn og grunn det samme. Livet 
handler om å elske Gud og elske mennesker, og når du bruker deg 
selv og det du har, vil folk erfare Jesus gjennom deg. Som du 
forstår – her er det mye variert og godt stoff. 

God lesning! ■

Livet handler om å elske Gud 
og elske mennesker, og når du 
bruker deg selv og det du har, 
vil folk erfare Jesus gjennom 
deg.
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Viking med visjon 
INTERVJU

Då Ole Kristian overtok familiegarden tenkte han at han 
ville bruke garden til å nå ut til folk med evangeliet.

På ein gard i Nordhordland, på Vikinggarden på Seim, bur Ole 
Kristian Kjenes med kona Silje og borna. Etter mykje bønn til Gud 
opplevde familien at Gud leia dei inn i ulike måtar dei kunne bruke 
dei ressursane dei hadde til å tene Gud og nå ulike menneske med 
evangeliet.

Open gard og ungdomsklubb
Det starta med ein ungdomsklubb, og Ole Kristian laga til ulike 
aktivitetar for ungdom på garden. Gjennom menigheten hadde dei 
open gard, eit konsept som blei populært blant bygdefolk og andre. 
Det var låg terskel for folk å komme på eit slikt arrangement, og 
Ole Kristian og dei andre i menigheten fekk moglegheita til å dele 
evangeliet enkelt gjennom opplegget dei hadde. Etter kvart begynte 
Ole Kristian å granske vikinghistoria og såg korleis Noreg blei 
forma som eit kristent land i denne perioden. Det begynte å forme 
seg ein draum og ein visjon om å bruke garden som eit middel til å 
samle menneske og kunne gi dei evangeliet, og familien Kjenes har 
bygd seg opp ein fantastisk aktivitetsgard.

– Når vi leier ut til utdrikkingslag, blåturar og runde dagar kan 
vi vere kreative i å formidle trua vår, seier Ole Kristian. Dei som 
kjem for å ha ei tilstelling på garden får tilbod om å høyre litt 
vikinghistorie. Dei takkar alltid ja til det, og Ole fortel. Han fortel 
om Håkon den gode. Den første kristne kongen i Noreg. Som att på 

Tekst: Eilén A. Olsen, 
eilenaskeland@ 

gmail.com 

Foto: Vegard A. Olsen, 
vgolsen@gmail.com 
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til er gravlagd her i bygda. Håkon regjerte i 25 år og leia landet i ei 
tid prega av fred og gode kår. Likevel var kongen fortvila då han låg 
på dødsleiet. Han opplevde ikkje at han hadde nådd alle dei måla 
han hadde for Noreg om å sjå landet kristna, og at livet hans ikkje 
hadde hatt så stor meining som han hadde sett for seg.

– Men, fortel Ole Kristian, her står eg, tusen år etter hans død, og 
eg har fått same tru som han! Og så kan han fortelje korleis han vart 
kjend med Gud.

– Om du er litt vis kan du så inn mykje som gjer at folk 
begynner å tenkje.

Det begynte å forme seg ein 
draum og ein visjon om å bruke 
garden som eit middel til å 
samle menneske og kunne gi dei 
evangeliet.

Open gard er populært blant bygdefolk  
og andre.
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Vikinggarden til familien Kjenes ligg på Seim i Nordhordland.
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Vikingmarknad
Gjennom aktiviteter og arrangement kjem familien Kjenes i 
kontakt med mange ulike menneske.

– Det finst eit stort miljø av folk som er opptatt av vikinghis-
torie og -tradisjonar rundt om kring, som vi ikkje visste om, fortel 
Ole Kristian. – Og vi får vere med å peike på Jesus for dei. Vi har 
mange folk innom garden i løpet av eit år, kanskje rundt 3000, 
seier han.

For litt tid tilbake hadde dei vikingmarknad ei helg med over 
70 «vikingar» til stades. – Vi var berre tre kristne der. Meg, Silje og 
ordføraren i kommunen. Men vi fekk sjansen til å vitne for dei, be 
for dei og velsigne dei, fortel Ole Kristian engasjert og begeistra. 
– Vikinggreiene har vi fordi vi ser på det som nyttig for å nå folk, 
seier han, og det er tydeleg at visjonen er at menneske skal få eit 
møte med Jesus.

– Vi gjer dette så lenge det tener målet. Evangeliet er alltid det 
same, men det kan hende at vi må forandre på måtar å gjere ting 
på for å vere i berøring med menneske. Dersom det er noko anna 
som fungerer betre i framtida, så får vi vere fleksible og snu om på 
ting.  

Treffpunkt for bygdefolk
I tillegg til vikingentusiastar, bedrifter og folk som skal feire 
viktige dagar, blir garden brukt for å samle bygdefolk. Garden har 
blitt eit fantastisk treffpunkt mellom folk i bygda. På Sankthans 
samlast det til dømes 300 folk frå bygda. 

– Det er lett å vere kristen her i bygda, og vi får vitne for 
mange. Mange folk er opne og trygge når vi snakkar om tru. Og så 
ber vi om at vi skal få eit skikkelig gjennombrot i å sjå folk frelst, 
seier Ole Kristian.

Menigheten har òg stor glede av garden som samlingsplass, og 
som ein plass å nå ut ifrå. Eit stort årleg arrangement er Julespelet 
som mange i menigheten er involverte i. I sju år har dei hatt jule-
spel i vikinghuset, og har hatt opptil 500 tilskodarar på ei helg. 
Mange av dei er ikkje kristne.

– Det er lett å vere kristen her i 
bygda, og vi får vitne for mange.

Ole Kristian og Silje Kjenes bruker garden sin 
for å nå ulike menneske med evangeliet.
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Menigheten har òg stor glede av garden som 
samlingsplass, og som ein plass å nå ut ifrå.
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Silje og Ole Kristian står ved 
porten på vikinggarden.

Ole Kristian og sauane på 
garden
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Norleif Askeland underviser 
menigheten, som er samlet på 
Vikinggarden.

Evangeliet er alltid det same, 
men det kan hende at vi må 
forandre på måtar å gjere ting 
på for å vere i berøring med 
menneske.
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– Som menighet er dette det arrangementet vi når flest 
menneske på i løpet av året, og mange får høyrt evangeliet om 
Jesus, seier Ole Kristian.

Ole Kristian fortel at det å ha forstått kva frelsa er og ha opplevd 
kjærleiken frå Gud heng tett saman med det å ha ei nød for dei 
ufrelste.

– For meg er det ein automatikk i dette, seier han. – Eg synest 
det er forferdeleg å tenkje på at nokre av mine venner ikkje er 
frelst. Det plagar meg, og eg kan ikkje slå meg til ro med det, seier 
han. Det er lett å sjå at han har eit hjartelag og ei nød for dei som 
ikkje kjenner Gud.

– Eg vil gjere alt eg kan for at dei skal bli frelst. Det betyr ikkje 
at eg har gjort det, men eg vil, og eg ber om at Gud skal hjelpe 

Det å ha forstått kva frelsa er og 
ha opplevd kjærleiken frå Gud 

heng tett saman med det å ha ei 
nød for dei ufrelste.

Det finst eit stort miljø av folk som er opptatt 
av vikinghistorie og -tradisjonar rundt om 
kring. Og vi får vere med å peike på Jesus 

for dei.



  15

meg. Nokre gongar kan eg kjenne meg fortvila over sløvhet i livet 
mitt. Eg kjenner meg ikkje fordømd, men eg trur det kan vere sunt 
å be Gud om å ransake meg slik at eg ikkje rotar vekk tida mi her. 
Tenk på det då, å møte alle vennane mine igjen i himmelen! Det 
driv meg, seier han entusiastisk. – Og så er det så godt å stå saman 
med folk som brenn for det same, og som oppmuntrar kvarandre i 
tenesta med å nå menneske med evangeliet. ■ Eg kjenner meg ikkje fordømd, 

men eg trur det kan vere sunt å be 
Gud om å ransake meg slik at eg 
ikkje rotar vekk tida mi her.

Når vi leier ut til utdrikkingslag, blåturar og 
runde dagar kan vi vere kreative i å formidle 
trua vår.
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Tekst: Erling Thu,  
erlingthu@gmail.com

Erling Thu er gift med Solveig, og 
presenterer seg selv som «ektemann, 

bestefar, forfatter, forkynner og lærer». Har 
vært med å starte Kristent Nettverk, bladet 
FOLK og Bergen Bibelskole. (www.erling.

typepad.com)

Ordet skaper tru i Kathmandu
INSPIRASJON

I Nepal har kun ein månad med bibelundervisning i året 
gitt overraskande store resultat.

For nokre år sidan hjelpte me nokre kristne i Nepal til å starta ein 
bibelskule som berre varte ein månad. Dette var kort nok tid til at 
mange kunne ta seg fri frå dei daglege pliktene i landsbyen sin, og 
ta del i konsentrert bibelundervising i fire veker. Elevane vart også 
inviterte til å koma tilbake neste år til fire nye veker som bygde på 
undervisinga dei fekk året før. Gjennom desse bibelkursa fekk dei 
ei grunnleggjande undervising i kristen tru og praktisk trening i å 
gje evangeliet vidare til andre.

Alt det første året fekk me gode tilbakemeldingar om kor 
mykje hjelp elevane hadde fått av bibelundervisinga. Kvart 
fylgjande år fekk me også gode rapportar frå deltakarane. Det me 
fekk høyra bar mykje preg av å vera personlege vitnemål om kva 
utbytte dei hadde hatt av bibelundervisinga med nokre døme frå 
arbeidet.

No har me nett fått ein oversiktleg rapport og er overvelda av 
kva denne regelmessige undervisinga berre ein månad i året har 
ført til. Dei fleste av deltakarane var unge menneske som kom frå 
svært avsidesliggjande landsbyar. Ein av dei måtte gå sju dagar for 
å nå fram til ein veg for å kunna ta ein buss i to dagar til 
Kathmandu. 

Då dei kom tilbake til landsbyane sine, var dei oppglødde og 
frimodige til å dela med andre det dei hadde lært på bibelkurset. 
Mange av dei kjende også på eit kall til å gå til landsbyar lengre 
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borte med evangeliet. No får me rapportar om nye landsbyar som 
er nådd med evangeliet, nye forsamlingar er starta og dei er i sving 
med å trena nye leiarar ved å gje vidare det dei har lært på dei 
korte bibelkursa. Eg er heilt overvelda av kor mykje god frukt 
bibelundevising skaper. 

Å gje bibelundervising som grunnfestar nye kristne i den 
kristne trua og utrustar dei til å forkynna evangeliet til andre, er 
noko av det viktigaste me kan gjera i eit misjonsarbeid. Dei nasjo-
nale vitna som får opplæring har jo eit mykje betre utgangspunkt 
for å kommunisera med folk i landsbyane enn nokon utanlandsk 
misjonær kan ha. Men norske misjonærar sit på mykje god bibel-
kunnskap som kan hjelpa dei nasjonale til å formidla heile fylden i 
evangeliet og kristen tru.

Det er ikkje berre i Nepal me har sett at bibelundervising 
skaper vokster. Me ser det same henda i alle dei andre landa i Asia 
der me arbeider. Guds ord ber frukt. Bibelundervising skaper sterke 
og ivrige kristne som kjenner Jesus Kristus, og veit å gjera han 
kjend, etterfylgd og elska blant sitt eige folk. Det er misjon av 
beste merke! ■

-Då dei kom tilbake til landsbyane 
sine, var dei oppglødde og 
frimodige til å dela med andre det 
dei hadde lært på bibelkurset.
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Tekst og foto: Elisabeth Erlandsen 
elaisabeth@gmail.com

INTERVJU

Tre kjappe spørsmål:
Helge Stabell

Helge Stabell er 34 år, bor i Porsgrunn og har vokst opp i 
Moss.

– Hvor lenge har du kjent Jesus?
– Jeg ble kristen da jeg var ca. 8 år, så da har jeg vært kristen i 26 
år. Jeg var på en konsert som søsteren min hadde, og som mange 
barn, så syntes jeg det var så kjedelig at jeg gikk ut i garderoben. 
Der utfordret Gud meg, mens jeg var helt alene. Han sa: «Vil du ta 
meg imot nå?» Selv om jeg bare var åtte år, måtte jeg tenke nøye 
igjennom svaret før jeg sa ja.

– Hva er det beste bønnesvaret du har fått?
– Da jeg var i India på teamtur fikk jeg være med å be for en mann 
i slutten av tjueårene, som var født stum. Det første ordet han sa 
etter at vi hadde bedt for han var Sai me si, som betyr «Gud være 
lovet» på nepali. 

– Hvilken episode i Jesu liv beskrevet i Det nye testamentet ville du vært med 
på og hvorfor?

– Det hadde vært en spesiell opplevelse og få se Lasarus komme ut 
av graven. Og være i folkemengden, kjenne luktene og se reak-
sjonen til folket. All menneskelig fornuft blir sprengt idet han 
kommer ut av graven. ■

18 
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Det første ordet han sa etter at vi 
hadde bedt for han var  
Sai me si, som betyr  
«Gud være lovet» på nepali.
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Tekst: Hilde L. Halvorsen  

Hilde bor i Bergen, jobber i barnehage, har 
studert musikk og er en del av menigheten 
Kristent Fellesskap i Bergen. Hun er blant 

annet opptatt av lovsang og bønn, og at folk 
og land skal få se Guds rike bli mer og mer 
synlig ved at Gud får trone på og ta bolig i 

vår lovsang (Sal 22,4).

Én ting lengter jeg etter… 
UNDERVISNING

Gud oppfordrer oss til å smake og se hvor god han er. 
Han inviterer oss inn i et forhold til seg selv hvor vi skal 
få kjenne omfanget av hans kjærlighet og utforske 
dybdene i ham.

Jeg husker en episode av TV-serien The Simpson’s, der mora i 
familien forestiller seg hvordan himmelen blir: protestantene 
spiller golf og badminton, mens katolikkene morer seg med dans, 
musikk og festlig lag. Det fikk meg til å tenke på at vi ofte fore-
stiller oss evigheten som et sted hvor vi skal holde på med det vi 
liker aller best, og se igjen alle vi er glade i. Jeg er sikker på at 
evigheten vil overgå alle våre forventninger! 

Gud har gitt oss håp om mye mer enn en komfortabel evighet. 
Han har mer for oss enn gaver og velsignelser. Fra nå av og til 
evig tid vil Gud at vi skal lære å kjenne dybdene i hans kjærlighet, 
og at det vi oppdager, skal fylle oss med en stadig dypere og større 
kjærlighet til ham. Han er verken en fjern, gammel gubbe som har 
overlatt oss til oss selv, eller en stram og overfladisk konge som 
bare vil ha ære på avstand. Riktignok er han Konge, men han får 
mest ære av et hengitt hjerte som virkelig lengter etter å kjenne 
ham.  

David hadde en dyp lengsel etter Gud. Han setter ord på det 
jeg tror Gud aller helst vil høre: 
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Én ting ber jeg Herren om, dette ønsker jeg: å få bo i Herrens hus alle 
mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel. 
(Sal 27,4)

Herrens hus er Guds hjem og representerer hans nærvær. David 
ønska bare å være der hvor Gud var – hver eneste dag. Det fasci-
nerer meg at David som var konge og hadde både rikdom, mulig-
heter og makt, likevel bare lengta etter denne ene tingen: Guds 
nærvær. Han ville skue Herrens skjønnhet. Han hadde smakt og 
sett at Gud er god, og at den som søker tilflukt hos ham, er salig 
(Sal 34,9).

Guds kjærlighet smaker godt

Som et epletre blant trærne i skogen, slik er kjæresten min blant 
sønnene. Jeg nyter å sitte i hans skygge, hans frukt er søt for ganen. 
Inn i vinhuset har han ført meg, hans merke over meg er kjærlighet. 
(Høys 2,3–4) 

Å være sammen med Jesus er langt fra en kjedelig erfaring. Han 
fører oss til vinhuset, eller the banqueting house, som det står i 
noen engelske oversettelser (f.eks. ESV). Det må åpenbart være et 
trivelig sted! I Bibelsk kultur var vin blant de fremste godene i 
livet. De hadde ikke smågodt og brus, brownies og is, eller utallige 
ulike drikker slik som vi kan nyte idag. Vin, druer og rosiner – 
frukten av vintreet – nevnes flere steder som noen av livets beste 
goder (4 Mos 6,1–4; Joh 2,1–10). Vin var en del av festen sammen 
med maten. Når Jesus fører oss til vinhuset må det altså være fordi 
han vil gi oss det beste i livet!

Din kjærlighet er bedre enn vin. (Høys 1,2) 

Du gir meg større glede i hjertet  
enn andre får av korn og vin i overflod.  (Sal 4,8)

Fra nå av og til evig tid vil Gud 
at vi skal lære å kjenne dybdene i 
hans kjærlighet.
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Enda bedre enn vin er Guds kjærlighet. Den er bedre enn det beste 
man kan by på! Guds kjærlighet overgår alt vi kan fylle oss med, 
enten det er mat, drikke eller andre ting. Jeg vet selv hvordan mat 
kan fylle tomrommet av kjedsomhet eller følelsen av å være 
ensom. Andre fyller tomrommet sitt med andre ting. Når vi lever i 
Guds nærvær og stadig drikker av ham gjennom å ha fellesskap 
med ham, vil vi smake fruktene han gir. Han vil gi oss fred og 
glede, kjærlighet, håp og tro, gjenopprettelse, helbredelse og mer til 
(Gal 5,22; Ef 5,9).

Han metter vår sjel
Når vi tilber Gud, tilfredsstilles sjelen vår! 

Gud, du er min Gud, som jeg søker. Min sjel tørster etter deg, min 
kropp lengter etter deg […] For din miskunn er bedre enn livet. Mine 
lepper skal synge din pris. Slik vil jeg velsigne deg hele livet og løfte 
hendene i ditt navn. Jeg mettes som med fete retter, med jublende 
lepper priser jeg deg. (Sal 63,2 og 4–6) 

Når vi lovpriser og velsigner Gud, blir sjelen vår metta. Den beste 
måten å dekke alle sjelelige behov på er å bli bedre kjent med Gud 
som vår Pappa, og Jesus som faktisk er vår elsker – i åndelig 
forstand. Jeg liker dette kjente sitatet av John Piper: 

«God is most glorified in us when we are most satisfied in him,»  
(A Hunger For God, 1997, s.14).

Jo mer vi gleder oss over Gud og fyller oss med ham, jo mer blir 
han herliggjort i oss. 

Gud liker deg!
Bare det faktum at Gud forteller oss at han er vår far og at Jesus er 
vår brudgom, sier oss en hel del om hvilke følelser Gud har for oss, 
og hva slags relasjon han ønsker at vi skal ha til ham (Rom 8,15: 
Sal 68,6; 2 Kor 11,2; Ef 5,25; Åp 19,7). En god jordisk far og en 
god jordisk ektefelle er personlig, fortrolig, nær og intim på de 
rette måtene. Hvor mye mer er ikke da Gud det! (Jmf. Matt 7,11.) 

Guds kjærlighet overgår alt vi kan 
fylle oss med, enten det er mat, 

drikke eller andre ting. 
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Ikke bare elsker han oss fordi han har bestemt seg for det, men han 
gleder seg over oss, har behag i oss og synes at vi er attraktive (Sef 
3,17).  

«Stå opp, min elskede, min vakre jente, og kom! […] la meg få se deg, 
la meg få høre stemmen din!» (Høys 2,13–14)  

Det er brudgommen i Høysangen som sier dette til bruda si, og 
Jesus sier det samme til menigheten sin – og til hver og én av oss! 
Han vil gjerne høre stemmene våre. Vår lovprisning er som kjær-
lighetserklæringer til Gud.

«Så vakker din kjærlighet er, min søster, min brud! Din kjærlighet er 
bedre enn vin.» (Høys 4,10)

Jesus synes kjærligheten vår er vakker. Det er ikke bare vi som 
lengter etter Guds nærvær – Gud lengter etter vårt nærvær også. 
Tenk på Jesu respons til kvinna som kom og helte ut nardussalve 
over hodet hans (Mark 14,3–9). Det står at hun brakte «en alabast-
krukke med ekte og kostbar nardussalve». Det var sannsynligvis et 
stort offer for henne, siden den var verdt 300 vanlige dagslønner. 
De andre som var der mente hun sløste. Vår tilbedelse kan kanskje 
se ut som bortkasta tid for dem som ikke forstår. Innimellom kan 
til og med jeg kjenne på tvilen selv hvis jeg for eksempel ikke 
merker Guds nærvær. Men Jesus sa om kvinna at hun hadde gjort 
en god gjerning mot ham, og at det hun gjorde skulle fortelles til 
minne om henne overalt hvor evangeliet forkynnes. Ingen tvil om 
at Jesus satte stor pris på kjærligheten hun viste ham!

Stevnemøte

Ta meg med! La oss løpe! Kongen har ført meg inn i sine rom. La oss 
juble og glede oss over deg, la oss prise din kjærlighet høyere enn vin. 
(Høys 1,4)

Det er ikke bare vi som lengter 
etter Guds nærvær – Gud lengter 
etter vårt nærvær også. 
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Det må være en grunn til at mange synes det virker så romantisk å 
stikke av med kjæresten. Jeg har alltid sett for meg dette verset på 
lignende måte. Bruda lengter etter at brudgommen skal ta henne 
med seg. Det er som om hun sier: «Ta meg med til et sted hvor det 
bare er oss, helt uforstyrra!» Jeg tror Gud liker den bønnen, for han 
også vil ha oss for seg selv på et sted uten forstyrrelser. Som 
profeten Hosea skriver om bruda på vegne av Herren: 

Derfor vil jeg lokke henne, føre henne ut i ørkenen og tale til hennes 
hjerte. (Hos 2,14)

Det ligger høyt på Guds hjerte å ta oss med til det stedet hvor det 
bare er han og oss. Når vi er der vil han tale til hjertene våre. En 
av de engelske oversettelsene av dette bibelverset sier: «Therefore, I 
will charm her, and bring her into the desert, and speak tenderly to 
her heart» (Hos 2,14. CEB). 

Gud er en romantisk Gud som vinner oss med sin kjærlighet. 
Det kan naturlig nok være vanskelig å forstå dette ekteskapsfor-
holdet mellom oss og Gud. Jeg synes boka «Etter Guds Hjerte» av 
Mike Bickle sier det så bra: «Når Gud kaller oss til å være Kristi 
brud, betyr det at han i full fortrolighet og inderlig nærhet deler 
hjertet sitt med oss. Budskapet om å være Kristi brud er med andre 
ord en invitasjon til å få del i det som ligger i dypet av Guds 
hjerte.» («Etter Guds Hjerte,» s. 39–40, Mike Bickle.) Den eneste 
måten å få del i det som ligger i dypet av Guds hjerte, er å bruke 
tid med ham. 

Hvordan ha kvalitetstid med Gud?
Når vi har fullt fokus på Gud, enten i fellesskap eller alene, har vi 
kvalitetstid med ham. Når jeg har kvalitetstid med Gud pleier jeg å 
fortelle han hva han betyr for meg, og sette ord på hvem han er, 
både med ord og musikk. Bibelen har mange oppfordringer til å 
spille på instrumenter og synge for Gud (f.eks. Salme 150). Jeg 
både hører på lovsangsmusikk og spiller selv. Musikk hjelper meg 
til å feste blikket på Gud og legger til rette for å gå dypere i rela-
sjonen med ham.

Musikk hjelper meg til å 
feste blikket på Gud og 
legger til rette for å gå 

dypere i relasjonen med 
ham.
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Hvis tankene flyr, og jeg mister fokuset og trenger ny inspirasjon, 
kan jeg bare åpne Bibelen min – der har jeg det beste portrettet av 
hvem Gud er. Jeg ber eller synger ordet hans tilbake til ham, eller 
dikter små sanger inspirert av det jeg ser i Bibelen. Det skaper noe 
i meg å synge sannheter om Gud. Det gir inspirasjon og takknem-
lighet, og hjelper meg å se klarere hvem han er.

Andre ganger er jeg stille. Da er det ofte at Gud sier noe eller 
viser meg noe, og det er naturlig at jeg responderer på det. 

Kroppen er en hjelp til å fokusere og hengi seg til Gud. I 
mellommenneskelige samtaler understreker og fremhever kropps-
språket vårt det vi sier og tenker. Det vi gjør med kroppen, hjelper 
oss også å uttrykke oss når vi tilber Gud. Det er naturlig at jeg har 
ulike uttrykksmåter overfor Gud, akkurat som med folk, avhengig 
av hva som skjer mellom meg og Gud. For meg kan det være å ta 
en dans i stua (Sal 150,4; 2 Mos 15,20), knele ned på golvet (Sal 
95,6; Fil 2,10) eller sitte stille og slappe helt av og la Gud tale til 
meg (Sal 23,2). 
 
Jeg liker å variere omgivelsene jeg er i når jeg er sammen med 
Gud. Noen ganger er det godt å være alene i et lukka rom for å 
slippe å tenke på at andre ser meg. Andre ganger er det som et 
eventyr å gå på tur med Gud ute i naturen eller i byen – samtalen 
flyter og vi deler tanker med hverandre.

Det er også noe helt spesielt med å tilbe Gud i fellesskap. Jeg 
tror det er viktig både for oss og for Gud. Det er i fellesskapet at vi 
får se Gud klarest, for sammen er vi hans hus hvor han bor, hans 
kropp som han styrer, og hans brud som han elsker (1 Kor 3,16; 1 
Kor 12,27; Åp 19,7). Det er også Paulus sin bønn at de hellige 
sammen i fellesskapet må få fatte omfanget av Guds kjærlighet og 
bli fylt av hele Guds fylde (Ef 3,18–19). Hele Guds visjon handler 
om et fellesskap av tilbedere som sammen er hengitt til ham.  

Jeg tror Gud liker at vi er kreative i tilbedelsen vår. Bare tenk 
på hvor kreativt laga tabernaklet og templet var, og ikke minst 
tilbedelsen som foregikk der, med sang og mange ulike instru-
menter! David dansa for Herren (2 Sam 6,14) og er forfatteren av 
mange salmer. Det viktigste for Gud er at vi tilber i ånd og sannhet 
(Joh 4, 24). Dette har nok mye større dybder enn jeg har oppdaga 

Det er som et eventyr å 
gå på tur med Gud ute i 
naturen eller i byen.
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så langt, men det har i alle fall å gjøre med at Den hellige ånd 
hjelper oss til å helhjerta tilbe Jesus, som er Sannheten.  
 
Hvis vi bare hadde sett klart hvor herlig Gud er, og hvor spennende 
dybdene i han er, så tror jeg vi aldri ville ha trådt ut av tilbedelsen. 
Men han er alltid tilgjengelig – han har gitt seg selv til oss. Det er 
opp til oss hvor store smakebiter vi vil ha av ham her i denne tida 
– før evigheten kommer og han skal fylle alt i alle (1 Kor 15,28). 
La oss alt nå begynne å smake og se hvor god han er! ■ 

Jeg tror Gud liker at vi er 
kreative i tilbedelsen vår. 
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Den Hellige Ånd
– Vi må være drevet av kjærlighet. 

Ester forteller om fergeturen hun hadde tidligere i dag. Hun 
stod og så på utsikten mens hun brukte litt tid sammen med Gud. 
Tankene var ikke på evangelisering, men hun så noen som fanget 
oppmerksomheten og gikk bort for å slå av en prat. Samtalen kom 
raskt inn på menighet, Jesus og Gud. 

– Hvis du vandrer med Jesus og lytter til Den hellige ånd, 
kjenner du hva som er rett å gjøre. Jeg er forsiktig og lytter godt, 
for jeg vil ikke gjøre skade, jeg vil at Jesus skal forandre mennes-
keliv. Samtidig må jeg se etter sjanser og hoppe i det. Vi kan bety 
masse for folk ved å gjøre lite. 

Hun forteller videre: 
– Det er to gutter i klassen min som jeg har fått et budskap til 

– at Gud ser dem og har kjærlighet til dem. Jeg har skrevet ned 
noe som jeg kjenner fred for å gi dem. Det er veldig spennende.

Et spennende liv
– Når det kommer til fremtiden min, vet jeg egentlig ikke så masse. 
Jeg ble litt stressa før, men nå slapper jeg helt av i forhold til det. 
Gud har en plan. Jeg hørte en tale om det. Jesus er Guds plan – at 
vi skal bli lik Jesus. Gud har spesiallaget en plan for meg, selv om 
jeg ikke tror at Gud har planlagt hvilken bil jeg skal kjøpe og sånn, 
for vi har jo masse valg! Det er veldig spennende. 

– Jeg har ikke akkurat et normalt liv! En gang på leir sa Gud 
til meg via en leder, at jeg skulle prioritere på ny og bruke tid i 
hans nærvær. Det er så gøy å se effekten det har hatt på livet mitt! 
Jeg tenker at det er viktigere å prioritere mitt nære forhold til 
Jesus, enn å være leder eller organisere veldig mange ting! ■
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Anette og Rasmus Rimestad
Familieoppdraget

INTERVJU

Norge har mange hverdagshelter. Mennesker som lever ut 
jesuslivet midt i jobb, småbarnsfase og kulturelt 
mangfold.

I et nabolag på Veitvet i Oslo bor Anette og Rasmus Rimestad. 
Vaffellukten slår i mot oss når vi kommer inn og vi blir møtt med 
store smil. 

– Hei og velkommen, smiler Rasmus. Han går litt skeivt. – Jeg 
har så vondt i ryggen. Vil dere be for meg? Vi samler oss i bønn i 
gangen før vi setter oss ned ved kjøkkenbordet og spiser nystekte 
vafler. 

Anette og Rasmus har tre døtre. Rasmus jobber på Bjerke videregå-
ende skole og Anette er hjemmeværende. For noen få år siden 
opplevde de at Gud kalte dem til å flytte fra Tromsø til Oslo. De 
fikk kontakt med et annet par som bodde på Veitvet og opplevde at 
de skulle bo her. På kort tid ordnet alt det praktiske rundt flytte-
prosessen seg. Alt de trengte la seg til rette ved Guds hjelp – jobb, 
lån, hus og barnehageplass. 

– Her skal dere se, sier Rasmus og bretter ivrig ut Oslokartet. 
Han viser oss området hvor de bor og jobber. – Her er Groruddalen 
i øst. Her ligger Veitvet som er Norges andre drabantby, forklarer 
han. – Det bor 130.000 mennesker i dalen. Mange har utenlandsk 
opprinnelse. 

Tekst: Eilén A. Olsen, 
eilenaskeland@ 

gmail.com 

Foto: Vegard A. Olsen, 
vgolsen@gmail.com 
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Å møte behov
Rasmus og Anette flyttet til Groruddalen med et sterkt ønske om å 
kunne møte behov hos mennesker. Dette var noe Gud hadde talt til 
dem om i forkant av at de flyttet sørover. – Vi ønsker å gjøre gode 
ting uten noen baktanke. Vi vil vise Guds kjærlighet, sier Rasmus. 
Han og Anette forteller ivrig historier om mennesker de har møtt 
og blitt kjent med i tiden de har bodd her. 

– Da vi først flyttet hit inviterte vi alle naboene på vaffelkveld, 
smiler de og tenker tilbake på den første tiden de bodde her. – Der 
fortalte vi naboene at vi ønsket å møte ulike behov de måtte ha. 
Ikke lenge etter tok en utenlandsk dame kontakt. Hun hadde to 
sønner og hun ønsket at de skulle være gode i norsk. Anette tilbød 
seg å ha forsterka norskopplæring med de to guttene. De tre møtes 
én time i uka, og har nå holdt på i nærmere tre år. – De er eksem-

God stemning og glede rundt kjøkkenbordet 
hos familien Rimestad.
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plariske elever, skyter Rasmus inn. Gjennom undervisningen har 
hun fått god kontakt med familien. De har blant annet vært på 
middagsbesøk hos hverandre. – Vi er spent på veien og kontakten 
videre, forteller de.

Flere språk, flere muligheter
Anette hadde også norskopplæring med ei dame et halvt års tid i 
den første tiden de bodde her. Denne dama hadde en mann, og da 
han fikk vondt i ryggen, gikk Rasmus for å be for ham. Mannen 
ble frisk. En tid seinere, da minstejenta til Anette og Rasmus 
nettopp var født, kom mannen på barselbesøk. – Da kjente vi at 
det var tid for å utfordre ham på evangeliet. Mannen tok imot 
Jesus! Det var blitt et vitnesbyrd for ham om Guds godhet at 
Anette brukte tid med kona hans. 

Rasmus snur seg til barna og snakker til dem på tysk. – Vi er 
jo en tospråklig familie selv, forteller han. – Jeg tror det gjør at en 
del kjenner at de kan identifisere seg med oss. Samtidig er vi så 
grunnfesta i den norske kulturen at vi kan hjelpe folk. De har 
hjulpet flere med å skrive jobbsøknader. – Den dama du hadde 
norskkurs med fikk jo jobb, sier Rasmus og henvender seg til 
Anette. – Ja, jeg var med henne rundt omkring i barnehager for å 
spørre om hun kunne jobbe gratis for å lære seg språket bedre. Det 
ordnet seg jo fint, sier Anette. Moren til et av barna i klassen til 
eldstejenta deres tok kontakt fordi hun ikke forsto informasjons-
skrivet barna hadde fått med seg hjem fra skolen. Da kunne Anette 
hjelpe henne. – Jeg tror vi kan være en slags trygghet for 
mennesker i nabolaget. De har noen de kan ta kontakt med og 
spørre, forteller Anette. 

De hørte om ei dame i nabolaget som var kristen. De tok 
kontakt og hilste på henne. Hun ble med på en gudstjeneste, men 
så stoppa kontakten litt opp. En tid seinere falt hun og brakk 
armen. Samtidig stod hun midt i en stor oppussing av leiligheten, 
noe som innebar at hun manglet vann i huset. – Da fikk vi virkelig 
møte behov, smiler de. Anette forklarer at de handlet for henne i 
starten. – Etter hvert ble hun med selv, mens jeg bar varene. Vi 
sørget for at hun hadde vann og vi møtte de praktiske behovene 
hun hadde. Kontakten som skaptes i denne tiden ble viktig. – Nå er 

Rasmus og Anette har et stort hjerte for 
nabolaget sitt.

Da vi først flyttet hit inviterte vi 
alle naboene på vaffelkveld
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hun trofast og ivrig med i menigheten, og vi har gjennomgått boka 
Finn din plass sammen forteller Annette smilende. 

Gudstjenester i hjemmene
Gudstjenestene foregår som oftest i husmenigheten i nærområdet, 
selv om de én gang i måneden har felles gudstjeneste sammen med 
hele Kristent Fellesskap-menigheten i Oslo.

– Vi er hjemme hos hverandre, og når det kommer noen nye inn 
er vi opptatt av å inkludere dem ved å ganske raskt være hjemme 
hos dem på en gudstjeneste. – Jeg husker en gang da vi skulle ha 
gudstjeneste hjemme hos en kinesisk dame som var ganske ny i 
blant oss. Hun trodde hun skulle ha ansvar for hele samlingen, og 
hadde funnet salmer og laget agenda. 

– Vi syntes hele samlingen bar preg av kulturkræsj og kaos. 
Men da vi gikk hjem igjen var det en av dem som var med som sa at 

Familien samlet på lekeplassen i nabolaget.
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hun var så glad for å være sammen med oss. Hun hadde fått mye 
bedre livskvalitet etter at hun møtte oss. Så selv om vi opplevde 
kaos, så var Gud med i det, smiler Rasmus. 

– Med mennesker fra mange ulike nasjonaliteter er jo språk en 
utfordring i samlingene våre, sier Rasmus. – I samlingene må vi 
bruke enklere ord og saktere tempo, fortsetter han og bemerker at 
dette er en ny type utfordring for dem. – Vi kan oppleve at ulike 
språk og kulturer begrenser oss, men da husker vi på at det er jo 
nettopp mangfold, og folk med ulike nasjonaliteter og bakgrunner 
vi ønsker i blant oss. 

Anette og Rasmus merker at det ikke alltid er like enkelt å oppdage 
behov her i Norge, som det er i enkelte andre land. – Ser du en 
landsby som ligger halvveis under vann på Filippinene, er det 
lettere å se hva mennesker trenger, sier Rasmus. – I Norge må man 
gjerne bygge vennskap over lang tid for at mennesker skal åpne 

Anette underviser to lærevillige elever i norsk.
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seg og fortelle hvordan de har det. Ensomhet er et stort problem som 
kan være vanskelig å oppdage. 

– Men, fortsetter han, vi må bare gjøre det på den måten som 
fungerer her. 

En ting de har oppdaget er at de må være ydmyke nok til å ta 
imot hjelp tilbake. – Folk liker ikke å føle at de står i takknemlig-
hetsgjeld, sier Rasmus. Anette forteller om hvordan moren til 
guttene hun har norskopplæring med har gjort små tjenester tilbake 
i takknemlighet. 

– Hun bakte en kake til oss da en av jentene våre hadde 
bursdag. Jeg kunne jo funnet oppskriften på nettet selv, sier Anette 
videre, men å spørre etter den var en fin måte å holde kontakten på. 
Da tilbød hun seg like godt å bake kaken. Anette, som først tenkte at 
det selvsagt ikke var nødvendig, skjønte at det var viktig for henne 
å få gjøre noe for familien. Noen har vasket leiligheten for dem, 
andre har hatt med seg te og gaver, og lørdagsgodt til ungene. – Det 
krever litt ydmykhet fra oss å ta imot, men det må vi. Ellers tør jo 
ikke folk å ta i mot hjelp fra oss lenger, hvis de aldri får anledning 
til å gjøre gjengjeld. Det er viktig for folk. – Vi takker pent, og så er 
det jo en velsignelse for oss.

Anette og Rasmus opplever at de nå er i en prosess der de prøver å 
bevisstgjøre seg selv. – Vi vil ha øynene åpne når vi er på butikken 
og lekeplassen, og se etter hvem Gud viser oss, forklarer de. – Vi 
skulle kanskje ønske at det gikk litt fortere av og til, men samtidig 
så har vi jo aldri sett så mye skje i livene våre som de to–tre årene 
vi har bodd her, smiler Rasmus. Én har blitt frelst, flere har vært 
innom. 

En utholdende klovn for Gud
– Gud taler om å være utholdende også, sier Rasmus, og forklarer at 
både utholdenhet og villighet til å miste ansikt og anseelse er viktig. 
Han har tro for å be for syke, og i høst tok han en ny beslutning for 
Gud om å være på hugget i det å be for mennesker. 

– Jeg har bestemt meg for å tilby meg å be for alle jeg møter 
som er syke. Men hva hvis jeg gjør det i 40 år uten at noe skjer? sier 
han tenkende. – Det er lett å si at jeg er villig til å komme i fengsel 

Jeg tror vi kan være en slags 
trygghet for mennesker i nabolaget.
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for Guds navns skyld, for det er så fjernt fra virkeligheten, fort-
setter han. – Men er jeg villig til å bli sett på som en klovn av 
naboene mine i lang tid? Er jeg villig til å være «han som tror han 
kan helbrede, men ikke har noe å vise til»? Jeg tror det er der det 
butter, utholdenhet og anseelse. Vi er så vant til å få ting raskt her 
i Vesten. I tillegg er det nesten ikke noe vi kan miste lenger, vi har 
forsikringer og det er som regel liten risiko med det meste vi gjør. 
Men anseelsen, den kan vi miste. Er vi villige til det? Jeg tror det, 
konkluderer Rasmus smilende. ■ 

Jeg har bestemt meg for å tilby meg 
å be for alle jeg møter som er syke.
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er for tiden misjonærer på Filippinene.

Liberalteologi under lupen
UNDERVISNING

«Som Fanden leser Bibelen» har vi et uttrykk som heter. 
Kristen lære er under stadig angrep fra innflytelsesrike 
personer og bevegelser som enten vil anullere Skriftene 
eller vri tolkningen av dem i en bestemt retning. «Følg 
med!» advarte både Jesus og apostlene. Advarslene er like 
aktuelle i dag. 

Kristendommen har alltid vært utfordret av avvikende lære, det 
som kalles heresi, falsk lære eller vranglære. Heresi betyr «skoleret-
ning» eller «parti», og kan derfor brukes om større læresystemer 
som bryter med Bibelen. Man kan lage en ganske lang liste med 
eksempler på falsk lære bare ved å lese i Det nye testamentet. 
Jødene presset kristne med sine tradisjoner og meninger, og 
grekerne forsøkte å påvirke med sine filosofiske systemer. Argu-
mentene gikk på at man måtte bli en omskåret jøde og holde 

Heresi: Kjetteri, vranglære. (Motsatt: Ortodoksi.)

Relativisme: Filosofisk syn som hevder at det ikke eksisterer noen objektiv, abso-
lutt sannhet, men at alt er avhengig av øyet som ser og språket man bruker. 

Kulturrelativisme: Perspektiv der verdier i et samfunn kun gir mening i den 
kulturen de er oppstått i. 

Mormonere: Religiøs sekt som startet i USA i 1830. Ser på seg selv som kristne, 
men har en avvikende lære om Jesus og mye annet og ser i praksis på Mormons 
bok som viktigere enn Bibelen.
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Moseloven før man kunne bli en gyldig kristen (1), at det ikke 
fantes noen oppstandelse (2), eller at Jesu gjenkomst allerede var 
skjedd (3). Dessuten var noen overdrevent opptatt med slektstavler 
og myter (4), mens andre igjen forsøkte å trekke andre med seg i 
okkulte retninger med begreper som «erkjennelse» og «satans 
dybder» (5).

Oppgjør med falsk lære
Både apostlene og senere kirkefedrene brukte mye tid på å ta 
oppgjør med falsk lære og å vise hva Bibelen faktisk sa, gjennom 
systematisk forklaring og undervisning. I dag føler man nesten 
ubehag ved å påstå at andre tar feil; man føler press fra relati-
vismen i vår kultur. Heresi er imidlertid noe man må regne med 
stadig å måtte forholde seg til og å arbeide aktivt imot – slik som 
lakselus for oppdretterne eller ugress i åkeren for bonden. Man må 
ta jobben med å analysere problemet, sette fingeren på det i presise 
ordelag og påvise feil. Og det er aldri så galt at det ikke er godt for 
noe. Falsk lære provoserer oss til å finne ut hva som faktisk er 
sant. Tenk alt vi ville gått glipp av om ikke apostlene og kirkefe-
drene hadde kjempet hardt for en rett og sunn bibelsk lære! 

Nye og gamle heresier
Heresi har kommet i mange varianter opp gjennom historien og 
har fått store tilhengerskarer. Mormonere og Jehovas vitner er 
store bevegelser med henholdsvis tretten og åtte millioner 
medlemmer. På Filippinene har bevegelsen «Iglesia Ni Christo» 
tiltrukket seg en tilhengerskare på 2,5 millioner medlemmer, og 

Tenk alt vi ville gått glipp 
av om ikke apostlene og 
kirkefedrene hadde kjempet 
hardt for en rett og sunn 
bibelsk lære!

(1) Gal 1,6–9; 3,1; 4,9; 5,7–12

(2) 1 Kor 15,12

(3) 2 Tess 2,1–4; 2 Tim 2,18; 4,3

(4) 1 Tim 1,3–7; 4,1, 6,3; 20

(5) Åp 2,14–15; 24

Jehovas vitner: En annen religiøs sekt som startet i USA, og som bruker sin egen 
oversettelse og tolkning av Bibelen. Lærer blant annet at Jesus ikke er Guds Sønn, 
men skapt. 

Iglesia Ni Christo: Filippinsk trossamfunn, «Kristi Menighet«, som lærer at Jesus 
er skapt og dermed ikke Guds Sønn i noen virkelig betydning. 

Liberalteologi: Bred teologisk retning som forsøker å gjøre kristendommen ak-
septabel for moderne mennesker, blant annet ved å forklare religion som et rent 
menneskelig fenomen (sosiologisk, psykologisk og sosialantropologisk). 
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den sies å ha det dobbelte på verdensbasis. Hovedtankene i flere av 
disse heresiene kan spores tilbake til antikken og er kjent under 
navn som for eksempel gnostisisme (materien er ond), arianisme 
(Kristus er ikke Gud), doketisme (Kristus var ikke et menneske), 
panteisme (alt er Gud), panenteisme (Gud forandrer seg), deisme 
(Gud har trukket seg tilbake) osv. 

I Norge har vi de siste årene fått en ny trend innenfor liberal-
teologi som hevder at Gud forandrer seg med tidene. Tankene har 
kommet til uttrykk gjennom den siste folkekirke- og kjønnsde-
batten. Professor i kirkehistorie ved Universitetet i Oslo, Hallgeir 
Elstad, tok i avisen Vårt Land august i år til orde for at Bibelen er 
blitt for gammel i enkelte spørsmål. Man må ta hensyn til at 
verden er i stadig forandring. Å holde fast på ekteskapssynet fra 
Paulus’ tid eller Luthers tid virker urimelig og undertrykkende, 
mener professoren. Guds ordninger er ikke evige, for «Gud skaper 
hele tiden». Ordningene nyskapes, også ekteskapsordningen. 
Skaperen fornyer seg seg altså med tidene, og det samme gjør 
tydeligvis Den hellige ånd. Sturla Stålsett i «Åpen folkekirke» argu-
menterte for at samkjønnet vigsel i kirken handler om å være åpen 
for at «Ånden taler til menigheten» gjennom levd liv og ny kunn-

Prosess-teologien har flere 
alvorlige problemer ved seg, 
men det viktigste er at Gud 
i denne modellen er en ren 

konstruksjon.

Panenteisme (også kalt åpen teisme eller prosess-teologi): Tanken om at Gud, og 
dermed Guds ord og bud, utvikler og forandrer seg i en pågående prosess.

Transcendent: Filosofisk begrep, brukes om noe som ligger utenfor eller «over» 
verden, det oversanselige. Gud er transcendent, han står over og utenfor skaper-
verket. (Motsatt: immanent.) 

Immanent: Filosofisk begrep som betyr «iboende». Gud er immanent – nær, 
deltagende, til stede og iboende, først og fremst i Kristus, men også hos den tro-
ende som lever under og i Kristus.

Logos: Gresk ord for «ord», som i filosofien også betegnet verdens evige struktur. 
Logos betyr ord i betydningen rasjonell mening, visdom, intelligens, informasjon. 
Guds ord er Logos, Gud skaper gjennom å tale, og ordet han taler er identisk med 
ham selv (jfr. Johannes 1,1).

Gnostisisme: Religiøs og filosofisk retning som ser på materien (den fysiske 
verden) som ond. Kroppen er et fengsel, og frelse består i i frigjøre seg gjennom 
å tilegne seg spesiell og skjult kunnskap.
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skap i troens lys. Tanken synes å være at Ånden leder oss vekk fra 
Bibelens begrensninger. At Gud skulle forandre seg med tidene og 
skifte mening nærmest for å være politisk korrekt er en klart 
ubibelsk og falsk kristendom – i den grad dette fremstilles som 
kristendom. Elstad og Stålsett representerer en fremvoksende heresi 
som kalles panenteisme, åpen teisme eller prosess-teologi. 

Prosess-teologi
Prosess-teologien er relativt ny, og er knyttet til navn som Charles 
Hartshorne (1897–2000). Tankesystemet er inspirert av blant andre 
Hegel og Darwin, og er et forsøk på å forene ånd og evolusjon. 
Man tenker seg at Gud er knyttet til verden slik et menneskes sjel 
er knyttet til kroppen – både Gud og den fysiske verden utvikler 
seg i en kontinuerlig, gjensidig prosess. Tankesystemet forsøker å 
forene både naturvitenskapens harde fakta, åndelig eksistens og 
dermed religiøsitet, samt menneskelig fri vilje og humanisme i en 
skiftende verden. Gud, natur og menneske danser på et vis sammen 
og påvirker hverandre. Prosess-teologien har flere alvorlige 
problemer ved seg, men det viktigste er at Gud i denne modellen er 
en ren konstruksjon – en gud skapt i menneskers bilde. Bibelens 

På tross av prosess-teologiens 
totalt ubibelske og ikke-kristne 
gudsbilde, er denne teologiske 
heresien blitt mottatt med økende 
interesse i flere kristne miljøer.

(6) Nancey Pearcey: «Total Truth», Crossway 
Books 2005, side 233–236. 

(7) Norman L. Geisler: «When Skeptics Ask», 
Baker Books 2013, side 42–43

(8)  Stand to Reason: «Solid Ground» (July/Au-
gust 2015), «The Reformation That the Church 
Doesn’t Need».

Arianisme: Teologisk retning som lærer at Kristus ikke Gud, men skapt. Jehovas 
Vitner og Iglesia Ni Christo er eksempler på denne læreretningen.

Doketisme: Teologisk standpunkt som hevder at Jesus Kristus bare tilsynela-
tende var et menneske.

Panteisme: Filosofisk og religiøs lære som hevder at Gud er alt og alt er Gud. 
Eks: Hinduisme og Buddhisme. 

Deisme: Filosofi som mener at Gud har skapt alt, men siden trukket seg tilbake 
og overlatt verden til seg selv. 

Kjønnsliberalisme: En postmoderne ideologi som hevder at kjønn (mann/kvinne) 
er en sosial og språklig konstruksjon, og at mennesker må frigjøre seg fra slike 
faste båser og kjønnsrolleforventninger. 

Passivisme: Å forholde seg passiv, nekte å ta opp kampen aktivt – man håper å 
vinne frem ved å vise en negativ holdning eller å nekte å samarbeide.

Reaksjonisme: Å komme med motreaksjoner på noe andre gjør, istedenfor å 
positivt forklare sitt eget syn. 
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Gud er som kjent allmektig og allvitende Skaper og Far. Gud 
skapte ex nihilo, fra ingenting, og er selv evig, uskapt, uavhengig, 
uforanderlig, transcendent og samtidig immanent i Kristus som 
Logos og Herre. Gud holder universet oppe med sitt ord og er alle 
steder. Gud er personlig, moralsk, rasjonell og relasjonell, eneste 
livgiver, lovgiver, eier, dommer og frelser. Det underlige er at på 
tross av prosess-teologiens totalt ubibelske og ikke-kristne guds-
bilde, er denne teologiske heresien blitt mottatt med økende inter-
esse i flere kristne miljøer (6).

«Den tredje reformasjon»
Prosess-teologi er de siste årene videreutviklet av amerikanske filo-
sofer og teologer (7). Heresien passer som hånd i hanske for beve-
gelsen som vil ha aksept for det nye synet på kjønn og samliv. 
Tankestrømningene innenfor liberal prosess-teologi, kulturrelati-
visme og kjønnsliberalisme flyter sammen og gjør trenden domine-
rende: Mennesket står i sentrum, og Gud er blitt et ord uten 
definert innhold. I USA snakkes det om «den tredje reformasjon» – 
en voksende bevegelse av troende i ulike organisasjoner over hele 
verden som ønsker å arbeide for full aksept av homofili og trans-
seksualitet i kristne sammenhenger. De arrangerer seminarer og 
kurs for å studere Bibelen, utforme argumenter og øve seg i å 
debattere. De vil undervise om seksuell orientering og kjønnsiden-
titet i menigheter og kirker, og besvare de vanlige teologiske 
innvendingene for å overbevise folk om sitt syn (8). Man må 
forvente at presset på bibeltro kristne vil øke, og at disse derfor bør 
studere Jesu’ og apostlenes eksempel og ruste seg til åndskamp. 

Mennesket står i sentrum, og 
Gud er blitt et ord uten definert 

innhold.

Teisme: Filosofisk og religiøs oppfatning som regner med en personlig gud som 
står utenfor verden, men er aktiv i den likevel. (Motsatt: panteisme.)

Fobi: En irrasjonell, intens og vedvarende frykt for bestemte ting, for eksempel 
slanger, høyder, trange rom etc.

Antipati: Negativ instilling, motvilje, uvilje eller forakt for noen. 
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Rett lære på dagsorden
Menigheter som vil bevare Skriftene som læremessig norm må 
sette saken på dagsorden. Hva sier Bibelen konkret om de aktuelle 
spørsmålene? Hva går de liberalteologiske argumentene ut på? 
Hvordan kan man møte dem? Menighetene bør søke Gud for en 
mer effektiv misjonsstrategi på hjemmebane. Hvordan kan Bibelens 
budskap kommuniseres i vår kultur? Hvordan kan evangeliet om 
Guds rike flettes inn i alle sektorer, alle sammenhenger og alle 
aspekter av offentlig og privat liv? Verden er Guds verden. Kristen 
teisme er ikke bare en religion, men et komplett verdensbilde. 
Passivisme er åpenbart en grøft man kan gå i, men det er også 
reaksjonisme. Den kristne menighet bør ikke bli en motbevegelse 
mot en bestemt gruppe mennesker eller en bestemt type synd. Man 
bør ikke være styrt av fobier, antipatier eller reaksjoner. Kristne 
skal være lys og salt. Kristne er ambassadører for en altomfattende, 
rasjonell og troverdig sannhet som får praktisk betydning på alle 
områder: At vi er skapt i Guds bilde til mann og kvinne med en 
bestemt hensikt – vi er ikke et foreløpig resultat av blind evolu-
sjon. Det menneskelige hovedproblem er en løsrevet moralsk auto-
nomi og gudløshet, ikke arv og miljø eller klassekamp. Veien til et 
godt liv og en bedre verden er omvendelse fra selviskhet til å leve 
for Skaperen, som har alle rettigheter. Sann selvrealisering ligger i 
et liv i tjeneste for ham som ga oss livet og deretter forløste oss – 
et liv i kjærlighet og lojalitet til Kristus, verdens Lys, sannheten, 
veien, livet. Skaperen elsker verden og har åpnet en vei ut av et 
destruktivt og meningsløst liv med fatale konsekvenser for evig-
heten. Dette er det kristne budskapet, og det forener alle aspekter 
av virkeligheten: Ånd, kosmos, menneskelig identitet og bevissthet, 
fri vilje og verdighet, relasjoner, moral og mening. ■

Moralsk autonomi: Å ville avgjøre selv hva som er rett og galt eller godt og 
ondt, og ikke bøye seg for noen moralsk autoritet, for eksempel Gud. 

Kosmos: Begrep med gresk opprinnelse. Brukes om det fysiske universet, (den 
ordnede) verden med alt den består av. (Motsatt: Kaos.)

Kristne er ambassadører for 
en altomfattende, rasjonell og 
troverdig sannhet.





FOKUS

KAMPEN  
OM SINNET

Helt fra Adam og Eva og fram til vår tid har menneskeheten 
hatt utfordringer med tankene. Bibelens forklaring er at vår 

skrøpelige menneskenatur høster frukten av opprøret djevelen 
framprovoserte hos Adam. Dette handler ikke bare om synd. 

Men også om tidspress, motløshet, angst og depresjon. 
Fokusdelen i dette nummeret av FOLK belyser hvordan vi kan 

møte disse utfordringene med Guds hjelp.
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Dyret
KÅSERI

Det fins dagar i dei fleste folks liv når mismot og sorg har 
gode kår. Når sjølvkritikk og tusen spørsmål utan svar 
kokar godt ihop, og frykt for framtida og kjensla av å 
vera ubrukeleg dansar sigersdans over den underlegne 
taparen. 

Eg kjenner ein slik tapar. Han hadde gjort så godt han kunne, utan 
at han lukkast nevneverdig av den grunn. Det var mange ting han 
hadde gjort, som andre ikkje tykte om. Men det var også mange 
andre ting han skulle ønskja han hadde gjort, men som han ikkje 
visste korleis han skulle gjera før etter at etterpåklokskapen – altfor 
seint – hadde sagt sitt. Og som om ikkje det var nok, var det 
mange ting han hadde gjort som han angra bittert på at han ikkje 
hadde gjort annleis. 

Taparen gjekk lange turar og bad og tenkte på kor mykje kvart 
menneske er verd for Gud og kor alvorleg det var å vera skuld i om 
dei eventuelt kom til rota seg bort. Alvoret var tungt å bera, men 
mange dagar fekk han oppmuntrande ord frå mange som gjorde 
sitt beste for å setja mot i han. 

Så var det ein dag han var ute og gjekk på tur og stirte i 
asfalten med nedslege blikk, at han fekk auga på noko. Der nede 
på asfalten såg han eit dyr som var ute og gjekk på tur i motsett 
retning. Dyret gjekk beint fram som om det visste kor det skulle. 
Taparen hadde aldri sett eit slikt dyr før. Det var eit leddyr, 5–6 cm 
langt, med frykteleg mange bein og med stive, lange hår på ryggen 
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som slo endane mot kvarandre når dyret bølga seg nedover vegen 
med jamn fart og rak lei. Dyret gjorde ingenting anna enn å gå rett 
fram i fast rytme, som om det hadde forsona seg med tanken på at 
berre ein tek det med ro her i livet og traskar på, så kjem ein alltid 
fram til slutt.

Og akkurat i det taparen møtte dyret og skulle til å nikka «god 
dag», som han tenkte han kunne gjera sidan han tilfeldigvis gjekk 
og såg ned likevel, vart dyret angripe av eit anna dyr: ein maur 
med eit vanvittig overmot og ein kolossal energi. Mauren gjekk til 
åtak mot halsen til dyret, eller der halsen skulle vore om det hadde 
hatt hals — men kom aldri skikkeleg til fordi dei stive håra på 
ryggen til dyret, kasta mauren av gong etter gong. I fleire minuttar 
held han på og prøvde å koma seg ned mellom bustene for å setja 
hoggtennene sine i halsen på godbiten. Dyret var to hundre gonger 
større, så mauren hadde truleg hatt mat til heile samfunnet sitt i 
ein månad, minst. Men tilslutt måtte han gje opp. Han hoppa av 
dyret og stod roleg på asfalten ei stund og heiv etter pusten, mens 
dyret berre held fram i same farten utan å bøya av verken til høgre 
eller venstre. Mauren var så vonbroten over nederlaget at han ikkje 
ein gong orka å gå og henta hjelp. Men kanskje fordi det stod ein 
tapar og såg på, bestemte han seg for gjera eit siste forsøk, for i det 
minste å overtyda seg sjølv og taparen at han i alle fall ikkje 
høyrde til dei som gav opp. Då han sette inn siste rykket, var det at 
taparen fekk den tanken at mauren var eit bilete på han sjølv, og 
at han ikkje måtte gå rundt meir å ha låge tankar om seg sjølv. 
Men den tanken fall bort, for etter eit nytt kort åttak, var mauren 
ferdig. Han hoppa av dyret og luska sakte bort, sigen i ganglaget 
og luta i nakken. 

Taparen stod og såg på dyret ei stund og følgde det fire–fem 
meter nedover vegen. Dyret hadde vunne berre ved å gå beint fram 
utan å la seg forstyrra av fienden. Hadde dyret stoppa, hadde ikkje 
håra på ryggen lengre kasta fienden av. Hadda dyret skifta retning, 
hadde fienden fått innpass under vernet. Taparen såg seg forsiktig 
om, først til høgre og så til venstre, før han framførte ein aldri så 
liten applaus som takk for framsyninga. Så takka han Gud for 
oppmuntringa og gjekk heim. Han hadde fått svar.

Dyret gjorde ingenting anna enn å 
gå rett fram i fast rytme.



46 

Frå den dagen tok han til å øva inn eit nytt ganglag. Han fann fort 
ut at kroppen ikkje egna seg så godt for åmegange, men fokuserte 
på dette med å gå beint fram mot eit mål langt der framme og 
berre halda same farten utan å la seg lura til å stoppa opp av 
fordømande tankar, sjølvpålagte krav og skuldkjensle for alt som 
er tilgjeve og oppgjort. Det første taparen fann ut, var at han ikkje 
hadde noko å tapa, fordi han for Kristi skuld alt hadde tapt alt. Så 
fann han ut at han heller ikkje trong å forsvara seg sjølv. Han 
tykte liksom ikkje at han trong noko forsvar, sidan han alt var 
frikjent av Gud. 

Og framleis den dag i dag, hender det at taparen tenkjer på 
dyret. Han tenkjer at det må ha vore eit klokt dyr, som har sett seg 
føre aldri å sjå seg som ein tapar for ein liten knøttliten fiende med 
overdimensjonerte tankar om seg sjølv. ■

Det første taparen fann ut, var 
at han ikkje hadde noko å tapa, 

fordi han for Kristi skuld alt 
hadde tapt alt.
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Tre årsaker til motløshet –  
og hvordan du motvirker dem

UNDERVISNING

«Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd 
som gir kraft, kjærlighet og sindighet,» skrev Paulus. 
Likevel strever mange kristne med tungsinn. Hvorfor? Og 
hva kan vi gjøre med det?

Bibelen forteller oss noen spennende historier om mot. Trosheltene 
står i kø for å demonstrere hvordan vi i Guds kraft kan vinne de 
mest utrolige seirer. Men så leser vi også om kvinner og menn som 
i møte med livets harde realiteter mister motet. Slik kan det være 
for oss alle. Glede og «guts» byttes ut med tristhet og tretthet. Noe 
tungt kommer over deg, uten at du helt er i stand til å sette ord på 
hva som er galt. Men det har alltid en kilde. En kilde som må 
avsløres og fjernes. Hvis ikke, vil vi fort oppleve vanskeligheter. 
Ordspråkene sier følgende: 

Mister du motet på nødens dag, har du også mistet din styrke. (Ordsp 
24,10) 

Dette er en realitet de fleste av oss har smakt. På samme måte som 
motet forsvant, forsvant også styrken. Til slutt stod du igjen 
kraftløs og tom. 

Hvorfor blir vi motløse?
Historien om Elia er veldig spennende. Etter en vanvittig oppvis-
ning på Karmelfjellet, endte han merkelig nok opp i motløshet (1 
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Kong 19,4). Gud var virkelig med han, og Guds kraft og hellighet 
ble demonstrert for hele folket da Herrens ild kom ned og fortærte 
brennoffer, ved, stein, jord og vann (1 Kong 18 og 19). 450 Baal-
profeter og 400 Asjera-profeter ble tatt, og landet ble renset. 
Likevel gikk Elia bort i motløshet. Truet av den onde Jesabel satte 
Elia seg ned og sa til Gud: «Nå er det nok, Herre! Ta mitt liv! For 
jeg er ikke bedre enn fedrene mine!» Heldigvis sovnet han og en 
engel fra Gud kom for å styrke han. 

Historien illustrerer tre vanlige grunner til motløshet. For det 
første var det kommet frykt inn i livet til Elia. Da Elia regnet med 
at jobben var gjort, dukket plutselig trusselen fra Jesabel opp, og 
han ble redd. Dernest ser vi at Elia hadde rettet blikket mot seg 
selv. Gud kunne like godt ta livet hans, for han var ikke bedre enn 
sine fedre. Til sist ser vi at Elia var sliten. Han var utslitt, trett og 
svært sulten. Heldigvis var Guds engel der og gav han hvile, mat 
og drikke. Frykt, selvfokus og slitenhet er ofte utgangpunktet for 
motløshet. 

Frykt
Frykt er som en pil som borer seg inn i hjertet. Også i vår tid og i 
vår del av verden kan frykten komme snikende. Frykten for fram-
tiden, med tanke på helse, arbeid og økonomi. Eller menneskefrykt 
som hindrer initiativ og fører til et forsiktig liv der vi unngår å by 
på oss selv. Angst i forskjellige varianter demper sunn livsutfol-
delse. 

Da Israelsfolket stod foran fillisterhæren, hadde frykten tatt 
overhånd. En diger mann med spyd, rustning og spottende ord var 
det som skulle til. Hele hæren var parkert. Førti dager gikk uten at 
noen turte gå mot kjempen. Første Samuelsbok sier det enkelt: 

Da Saul og alle israelittene hørte hva filisteren sa, ble de svært redde 
og mistet motet. (1 Sam 17,11).

Frykt tar motet fra mennesker. Men David hadde viktige erfaringer 
fra tjenesten som gjeter. Gud hadde flere ganger berget han fra 
ville dyr, så synet av Goliat skapte ingen frykt. Full av tillit til Gud 
gikk han imot kjempen med en liten slynge og fem glatte steiner. 

Frykt, selvfokus og slitenhet er ofte 
utgangpunktet for motløshet.



  49

Verbale piler med trusler, hån og spott fortsatte å komme fra 
Goliat. Da svarte David med en enkel proklamasjon: 

«Du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot 
deg i navnet til Herren over hærskarene, han som er Gud for Israels 
hær, han som du har hånt. I dag vil Herren gi deg i min hånd.» (1 
Sam 17,45)

Slutten kjenner vi godt. Goliat felles, og filisterhæren jages på 
flukt. Tillit til Gud overvinner frykten. Vendepunktet er et faktum, 
og seieren er innen rekkevidde. 

Selvfokus
Jona fikk et spesielt oppdrag fra Gud (Jona 1,2). Etter en mislykket 
flukt endte han til slutt i Ninive, der han brakte fram domsordet 
fra Herren. Men Jona fikk rett i sine bange anelser. Hele byen 
vendte om til Herren, og Gud angret sine planer. Ødeleggelsen av 
byen ble avlyst. Jona var rasende! Nå hadde han virkelig tapt 
ansikt. Her hadde han ruslet rundt i Ninive i flere dager med en 
spådom som aldri ble oppfylt. Men Gud hadde omsorg for Jona, og 
lot en ricinus-busk vokse opp over hodet hans for å fri han fra 
mismotet. Men gleden var kortvarig. Gud brukte anledningen til å 
rette på perspektivene. En hel by full av mennesker og dyr var 
viktigere enn Jonas ønske om suksess. 

Når mennesker fristes til å rette blikket på seg selv i stedet for 
på Gud og hans planer, er det fare på ferde. «Min tjeneste», «min 
mening» og «mine ideer» er små snubletråder som kan føre den 
største troshelt inn i motløshet og store utfordringer. 

Slitenhet
Samson var en stor helt. En voldsom styrke fra Herren var over 
han, noe som gjorde at han vant mange slag mot filisterne og 
virket som dommer i Israel i tjue år. Hemmeligheten bak styrken 
sin voktet han vel. Så lenge ingen visste det, var han uimotståelig i 
kamp. Men utfordringen kom fra uventet hold. Dalila, en kvinne 
Samson var blitt glad i, ble overtalt av filisterne til å lokke hemme-
ligheten ut av Samson. Etter mange forsøk og mye mas, var 

Tillit til Gud overvinner frykten.
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Samson så sliten og lei at han helst ville dø. Da falt det ut av han. 
Hemmeligheten ble avslørt, og det var bare et tidsspørsmål før 
slaget var tapt. Dalilas mas gjorde Samson sårbar og motløs. Resul-
tatet ble dessverre også deretter, og Samson måtte bøte med livet.  

Veien ut
Hvis du kjenner mosløtheten komme snikende, er det tid for å 
tenke skikkelig etter. Hva er kilden? Har frykt og bekymring fått 
rom? Trenger jeg mer tid til hvile? Eller har jeg kanskje satt meg 
selv i sentrum, og trenger å vende om? Frykt, selvfokus og 
slitenhet er ting vi alle kan bli utsatt for. Som kristne står vi midt i 
en kamp, der fienden bruker alle midler for å ta fra oss motet. 
Kampen er helt reell. Det nytter ikke lukke øynene og håpe at ting 
bare går forbi. For å sørge for at motløsheten holder seg langt 
borte, må vi innta en proaktiv holdning, og ta problemet ved rota. 

Dersom vi lever i frykt, må vi stå sterkere sammen med søsken 
og finne tilbake til tilliten i Gud. Om vi er selvfokusert, trenger vi å 
vende om og legge av ambisjoner og egen agenda. Og dersom vi er 
slitne, trenger vi å ta oss tid til hvile. La Guds nåde hvile over livet, 
der vi sover ut, spiser godt og gjør noe hyggelig. Uansett hva som 
er motløshetens rot, kan vi gå til Gud med det og få hjelp.

Dette gjøres først og fremst gjennom å holde relasjonen til 
Jesus varm og nær. Kroppen vår er et tempel for Den hellige ånd, 
og må skjøttes deretter. Vi trenger det daglige brødet, både fysisk 
og åndelig. Hver dag må inneholde skjermet tid der vi fyller oss 
med Guds ord og nyter hans nærvær i bønn og lovprisning. Vi kan 
se hvordan Jesus sto i en voldsom kamp, der Satan fristet han på 
ulike måter. Jesus møtte hvert angrep med proklamasjoner av Guds 
sannheter. Jesus kjente Ordet, og han kunne anvende det. Djevelen 
forlot han, og englene kom for å tjene han. Etter dette startet Jesus 
sin tjeneste, full av ånd og kraft. Og gjennom hele sin tjeneste og 
helt til det siste, trakk Jesus seg stadig tilbake for å styrkes i 
nærværet av Far. Bibel og bønn er kammertonen for enhver 
kristen. Tanker og følelser justeres slik at livet blir som et nystemt 
instrument, en ren og klar lovsang til Gud. 

På samme måte som Jesus kan vi også møte enhver situasjon 
med et rent hjerte og proklamasjoner av Guds sannheter. Slik vil 
også vi være i stand til å reise oss i Den hellige ånds kraft, og se at 
motløsheten vendes til seier. ■

Kroppen vår er et tempel for Den 
hellige ånd, og må skjøttes deretter.
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Redninga når kjenslene rasar
INSPIRASJON

Livet er er ikkje alltid ein dans på roser. Det er ikkje berre 
enkelt. Livet er ein kamp.

Frå morgon til kveld, frå vogge til grav står vi i ein kamp. Det er 
ein kamp for å overleva. Flyktningar set livet på spel i skrøpelege 
båtar for å berga familien frå bomber og krig. Andre kjempar ein 
desperat kamp mot svolt og fattigdom. Kvar einaste dag ser vi 
bilete på TV, frå kampen for å berga livet. Bilete frå ulukker og 
naturkatastrofar der liv går tapt, minner oss på kampen for å skapa 
oss ei trygg framtid i ei utrygg verd.

Vi kjempar alle for det trygge livet. Vi leitar etter meining. Kven er 
eg? Kor kjem eg frå? Kor skal eg? Kva ser andre i meg? Er det 
forresten nokon som ser meg? Kampen for å finna seg sjølv, når 
ein kjenner seg mislukka mellom mange vellukka menneske, er 
intens og krevjande. Eg kjenner meg framand og utilpass. Eg 
høyrer ikkje til, eg passar ikkje inn. Eg strekk ikkje til, men kjem til 
kort gong på gong. Kanskje det gode livet ikkje er for meg?

Eg kjenner meg ofte som ein flyktning. Eg flyktar frå fortida 
mi. Eg flyktar frå det gamle livet. Eg prøver å leggja ting bak meg, 
men den kampen er ikkje heilt enkel. Av og til kjennest det som 
om eg flyktar frå meg sjølv. Ting eg trudde eg var ferdig med 
dukkar oppatt, som eit skremmande troll med mange hovud. Det er 
som å slåst mot feiaren, dess meir eg slåss, dess skitnare blir eg. 
Gummibåten, som eg flykta i, som skulle ta meg til det lova landet, 
rivnar og søkk på opne havet. Eg kjempar mot bølgjer av mismot 
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som slår over meg. Panikken grip meg, for eg har ikkje det som 
trengst for å vinna. «Herre frels, eg går under!»

Då kjem ordet frå Gud, som ei utstrekt hand, og dreg meg opp. 
Ordet lyfter meg opp og set føtene mine på fjell. Eg står på trygg 
grunn. Dei rasande bølgjene når meg ikkje. Guds sverd høgg det 
skremmande hovudet av trollet. Ordet frå Guds munn mettar meg 
med velvære og eg finn meg sjølv andlet til andlet med Gud. Men 
det kjem alltid ein grå og mørk kvardag.

Det er ikkje alle som vil kjenna seg att i desse skildringane 
mine. Livsens kamp har mange andlet. Kampen rasar ofte i vårt 
eige sinn. Tankane våre er ei slagmark. Den biologiske og fysiske 
kampen for å overleva i vanskelege omstende, kan vera tung. Krig, 
svolt og katastrofar kastar folk ut i ein «naturleg» kamp for å over-
leva. Dei kjempar mot svolt, liding og naturkrefter. Kampen er 
konkret og intens. Det kan stå om liv og død. Dei fleste som bur i 
Noreg har lite personleg kjennskap til denne kampen. Vi lever i eit 
velferdssamfunn der dei fleste fysiske behov blir møtt.

Likevel står vi i ein kamp. Det er ein eksistensiell kamp. Dette 
er også ein kamp på liv og død. Dessverre er det mange som ikkje 
forstår kva som går føre seg. Dei blir lurt. Dei blir forført, men 
utan å vita om det. Auga deira blir blinda, slik at dei ikkje ser kva 
som verkeleg skjer. Dei kjempar ikkje lenger. Dei gir opp. Livet vert 
grått. Dei har ikkje lenger ein gneist i auget. Fienden har vunne det 
første slaget, men han har ikkje vunne krigen. Vi kan tenna håp i 
mørkret. Vi kan vera lys i motløysa. Vi kan gjera livet fargerikt, 
men berre om vi veit korleis vi skal kjempa og vinna trua sin 
kamp. 

Heilt menneske
Eg er eit menneske i kjøt og blod. Eg er full av kjensler. Det er 
herleg når kjenslene er gode, men ikkje fullt så flott når dei vonde 
kjenslene rasar inni meg. Då eg var ung strevde eg med å få 
kontroll over kjenslene. Eg prøvde å koma fram til ein konstant 
tilstand av gode kjensler. Eg strevde etter ein tilstand av varig 
glede, fred og harmoni. Eg opplevde stor glede, djup fred og 
himmelsk harmoni, men dessverre berre for ei kort tid om gongen. 
Det kom alltid ein grå og mørk kvardag etter dei store opplevin-

Ordet frå Guds munn mettar meg 
med velvære og eg finn meg sjølv 
andlet til andlet med Gud.
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gane. Dette frustrerte meg veldig. Gong på gong vart eg vippa av 
pinnen. Då var mørkret i mi sjel så svart at det ikkje fanst ord for 
det. Fortviling og meiningsløyse drog meg ned i eit helvete av 
vonde kjensler. Meir enn ein gong tenkte eg på å hoppa i elva og 
gjera det slutt.

Guds ord vart redninga mi. På bedehuset lærte eg at eg er rett-
ferdig ved tru på Jesu fullførte frelseverk (Rom 3,22–24). Eg lærte 
å gå til Guds ord og å stola på det som stod skrive (Matt 24,35). Eg 
lærte at Guds nåde er nok for meg (2 Kor 12,9). Om eg kjenner 
meg glad eller mislukka, har ikkje noko med saka å gjera. Om eg 
ikkje greidde å leva opp til mine kristne ideal og forventingar 
(noko eg aldri gjorde), hadde ingenting å seia, for «det er nok det 
som Jesus gjorde, det er nok det som han har sagt. Du kan byggja 
på nådeordet, det er berggrunn som evig held!» Eg fekk læra at om 
mitt eige hjarte fordømde meg, er Gud større enn hjartet og veit alt 
(1 Joh 4,20). Eg fekk nåde til å gripa tak i ordet som sa at det er 
inga fordømming for dei som er i Jesus Kristus, vår Herre (Rom 
8,1). Dette gjorde at dei store svingingane i kjenslene mine ikkje 
vart så farlege lenger.

Så oppdaga eg salmane. Eg oppdaga at dei heilage heltane i 
Bibelen hadde minst like store svingingar i kjenslene sine som eg. 
Eg oppdaga at eg ikkje trong å leggja band på meg, men at eg 
kunne koma til Gud med alt som i meg er. Eg kunne ausa ut sinne 
og fortviling like naturleg som glede og lovsong. Eg oppdaga at 
Gud var glad i meg uansett! Difor kunne eg prisa han midt i vans-
kane og utfordringane. Meir enn ein gong vende Gud min klage-
song til jubel og dans. I tider med mykje motgang og mange rykte, 
kunne eg gjera meg til eitt med David som klaga si naud til Gud, 
då han møtte den same motstanden som eg gjorde. Midt i rykte-
flaumen kunne eg seia: 

Herren er min hjelpar, eg er ikkje redd. Kva kan vel menneske gjera 
meg? (Sal 118,6; Hebr 13,6).

Eg har fått stor hjelp av dei råda apostelen Paulus gav Timoteus, 
den unge medarbeidaren sin. Han skulle strida i samsvar med dei 

Meir enn ein gong tenkte eg på å 
hoppa i elva og gjera det slutt.

Guds ord vart redninga mi.
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profetiske orda han hadde fått, og næra seg av Guds ord som 
skaper tru (1 Tim 1,18; 4,6). Han skulle ikkje la nokon sjå ned på 
han fordi han var ung, men vera eit førebilete for dei truande i ord 
og gjerning, i kjærleik, truskap og reinleik (1 Tim 4,12). Dette 
kunne han berre gjera om han la vekt på skriftlesinga og ved å 
bruka den nådegåve han hadde fått (1 Tim 4,13–14). Om han levde 
i dette ville alle sjå at han gjorde framsteg. Desse formaningane 
har eg teke til meg. No nærar eg meg av Guds ord kvar dag, og det 
gjer meg sterk og skaper stabilitet.

Apostelen Johannes skriv til åndelege barn som har fått 
syndene tilgjevne. Han skriv til åndelege fedrar som kjenner han 
som er frå opphavet. Han skriv til dei unge, som er sterke. Guds 
ord blir verande i dei og dei har vunne over den vonde (1 Joh 
2,12–14). Det var slik Jesus vann over freistingane: Han sa: «Det 
står skrive! Og det står atter skrive!» (Matt 4,1–11)Eg har oppdaga 
at når Guds ord bur rikeleg i meg, då er eg sterk, då er eg vaken. 
Då kan eg vinna over verda:

Elsk ikkje verda og heller ikkje det som er i verda! Den som elskar 
verda, har ikkje kjærleiken til Far i seg. For alt her i verda — lysta i 
kroppen, lysta som styrer auga, og skrytet av det ein eig — det er ikkje 
av Far, men av verda. Verda forgår med all si lyst, men den som gjer 
Guds vilje, blir verande til evig tid. (1 Joh 2,15–17)

Det er lett å elska verda og det som er i verda. Det er lett å bli 
fanga i lyster og skryt. Lysta i kroppen, lysta som styrer auga og 
hovmodet på grunn av det vi eig, fører oss bort frå Gud. Den 
kampen går føre seg heile tida. Både unge og eldre, menn og 
kvinner, står i denne kampen. Guds ord, som er Andens sverd, er 
vårt beste våpen til å vinna over både lyster, hovmod og motløyse 
(Ef 6,10–17). 

Men hald du fast på det du har lært og er overtydd om; du veit kven 
du har lært det av. Og heilt frå du var eit lite barn, har du kjent dei 
heilage skriftene, som kan gje deg visdom til frelse ved trua på Kristus 
Jesus. 

Eg oppdaga at dei heilage heltane 
i Bibelen hadde minst like store 
svingingar i kjenslene sine som eg.
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Kvar bok i Skrifta er innanda av Gud og til nytte i opplæring, forma-
ning, rettleiing og oppseding i rettferd, så det mennesket som høyrer 
Gud til, kan bli fullt utrusta til all god gjerning. 

Så sant som han kjem og opprettar sitt rike, byd eg deg framfor Guds 
og Kristi Jesu andlet, han som skal dømma levande og døde: Forkynn 
Ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøyst, 
og gjer alt med tolmodig undervising! (2 Tim 3,14– 4,1–2)

Guds ord gjer meg vis og hjelper meg til ei tru som bergar meg 
gjennom alle kampar. Guds ord utrustar meg til å møta utfordrin-
gane i livet på ein guddomeleg måte. Like viktig er det at Guds ord 
også hjelper meg å takla feilsteg og nederlag, så eg ikkje druknar i 
mismot. Eg lever heile livet mitt for Guds andlet. Gud kjenner meg 
ut og inn, på godt og vondt, og likevel er han glad i meg. Det er 
nåde! 

Eg vil kjempa med blankpussa våpen. Eg vil forkynna Ordet, i 
tide og utide! Eg vil tala Ordet til meg sjølv og til andre, – med 
tolmodig undervisning! Ein dag skal vi bli ståande etter å ha 
vunne over alt! ■

Ein dag skal vi bli ståande etter å 
ha vunne over alt!
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Djevelske tankedrypp
UNDERVISNING

«Er det så farlig om jeg har sex med kjæresten min før vi 
er gift?» «Det er bra med menighet, men må jeg absolutt 
gå all in?» 

«Jeg tror Gud må være misfornøyd meg meg, han må være lei av 
at jeg kommer til ham med de samme gamle syndene igjen!» «Vil 
jeg virkelig, som Gud har sagt, dø hvis jeg spiser av det treet?» Hva 
er sant og hva er løgn? Kampen handler om hvilke tanker vi dveler 
ved og hvilke vi avviser.

Livet er en åndelig kamp
I Evangeliet etter Matteus leser vi om hvordan Jesus avslører for 
disiplene hva som ligger foran ham: «Jeg drar opp til Jerusalem. 
Der vil prestene og de skriftlærde la meg lide mye. Jeg kommer til 
å bli slått ihjel!» (Matt 16,21) Peter var rystet. Aldri måtte Jesus, 
som han elsket så høyt, dø! Det måtte bare ikke skje. Jesus skulle 
jo bli Israels frigjøringskonge og beseire romerne! Han gav seg til å 
irettesette Jesus: 

«Dette må aldri hende deg!» Da snudde Jesus seg til ham og sa: «Vik 
bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke sans for det som 
Gud vil, bare for det som mennesker vil.» (Matt 16,23)

Jesus er radikal i møte med Peters velmenende intensjoner. Han 
sier at «det som mennesker vil» dypest sett kommer fra Satan. Peter 
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var ikke klar over dette. Han tenkte det som var fornuftig og 
sympatisk menneskelig sett – at Jesus ikke måtte dø!

Paulus’ brev til efeserne kaster ytterligere lys over hvordan 
djevelen opererer:

Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. 
Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av 
herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. 
Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og 
blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen 
vredens barn, vi som de andre. (Ef 2,1–3)

Før vi ble Guds barn lot vi oss lede av «herskeren i himmel-
rommet». Det skjedde gjennom «den ånd som nå er virksom i de 
ulydige». Dette gav seg utslag i at vi fulgte lystene og våre egne 
tanker. De fleste av oss opplever at tankene våre er selvstendige og 
har opphav i oss selv. Men her sier Paulus at å leve etter våre lyster 
og våre egne tanker er å etterfølge djevelen i hans opprør mot Gud.

Dette betyr ikke at alle tankene våre kommer direkte fra Satan 
eller demoniske ånder. I brevet til romerne underviser Paulus om at 
Gud overgav menneskene til sin egen sviktende dømmekraft, fordi 
de hadde vendt seg bort fra ham og ikke brydde seg om å kjenne 
ham (Rom 1,28). Bakgrunnen for denne uavhengigheten er synde-
fallet. Ved Adams fall fikk menneskeheten del i en syndig natur 
(Rom 5,12-21). Bibelen fremhever altså djevelen som opphavet til 
det å følge sine egne lyster og selviske ambisjoner, uten at det 
fratar oss ansvaret for våre egne liv. 

Bibelen tegner dermed et bilde av djevelen som er annerledes 
enn den folkelige oppfatningen vi møter rundt oss. I vår tid assosi-
erer mange djevelen kun med bestialsk ondskap og terror, mens 
Bibelen hevder av at den iboende skrøpeligheten vi opplever er 
frukten av det opprøret djevelen framprovoserte hos Adam. Hva 
gjør vi med dette?

Ta opp kampen
Selv om vi har tatt imot Jesus har vi en kamp i tankene. Paulus 
skriver følgende til menigheten i Korint:

Ved Adams fall fikk menneskeheten 
del i en syndig natur.
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For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med 
menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin 
kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebyg-
ninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi 
tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. (2 Kor 10, 3–5)

Her underviser Paulus om tankebygninger som reiser seg mot 
kunnskapen om Gud. I lydighet mot Kristus må vi ta hver tanke til 
fange. Djevelen bruker den samme taktikken som han alltid har 
gjort – han lyver! Det er derfor vi må ta hver tanke til fange! Hvis 
du slipper alle tanker fri, gir du løgneren spillerom. Ordspråkene 
illustrerer dette tydelig: 

 Lik en ødelagt by med nedrevet mur er en mann som ikke kan styre 
sitt sinn. (Ordsp 25,28)

Djevelen er en løgner
Jesus sier at: 

«…han [djevelen] er en løgner og løgnens far.» (Joh 8,44) 

Djevelen er en dyktig løgner. Når han lyver gjør han det ikke på en 
åpenlys måte. Paulus snakker om «djevelens listige knep». En av 
måtene han lyver på er at han stiller tilsynelatende uskyldige 
spørsmål ved det Gud sier: «Har Gud virkelig sagt…?»«Er du Guds 
sønn så…!» Djevelen vil alltid prøve å stille Gud i et dårlig lys. 
Derfor lyver han om hvem Gud er og om det han sier. 

Hvis vi tar imot løgnen mister vi evnen til å bedømme det vi 
møter på åndelig vis. Gud hadde fortalt Adam og Eva at å spise av 
treet ville føre til død (1 Mos 2,17). Men etter å ha lyttet til Satan 
tenkte Eva at treet var godt å spise av, og en lyst for øyet! Noe som 
hadde vært skremmende og ødeleggende var plutselig blitt godt! 
Hun anbefalte det til og med til andre, og hadde ingen betenkelig-
heter. Ting har ikke forandret seg mye siden den gang. Når fien-
dens løgn erstatter Guds ord, synes ondt å være godt, og mørke 
blir til lys.

Djevelen vil alltid prøve å stille 
Gud i et dårlig lys.
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Djevelen lyver, og vil også lyve om deg. Ikke som en mørk stemme 
fra utsiden, men gjennom å få deg til å godta usanne tanker og 
gjøre dem til dine egne. «Jeg har slitt med denne uvanen så lenge 
– jeg kommer nok aldri til å forandre meg!» «Gud må være skuffet 
over meg, det er jeg i alle fall selv.» «Denne tunge følelsen som jeg 
har, den har vart så lenge…jeg kommer nok til å ha den resten av 
livet.» Det er viktig å gjenkjenne hvilken kilde slike tanker kommer 
fra. Selv om de tilsynelatende er dine egne resonnementer, er 
djevelen kilden.

Også om våre søsken vil djevelen lyve: «Om de virkelig hadde 
visst om alle ting i livet mitt hadde de sikkert foraktet meg!» Eller: 
«Det er ingen av dem som ser meg og de gavene Gud har gitt meg. 
Det er ikke rom for meg her.» Dette er selvsagt løgner, men dersom 
du dveler ved slike tanker, vil de skape avstand mellom deg og de 
søskenene Herren har plassert deg sammen med. Og fienden får 
gevinst.

Vi har fått våpen
I kampen som foregår i tankene våre, har Gud gitt oss våpen (2 
Kor 10,3–5). Disse våpnene har kraft fra Gud til å rive ned tanke-
bygninger, legge festninger i grus og ta enhver fiendtlig tanke til 
fange. 

Det er viktig å forstå at Gud ikke vil styre tankene våre for oss! 
Bønnen «Gud, styr du mine tanker» med et håp om at du selv skal 
slippe å gjøre det, vil ikke få svar. Gud vil hjelpe oss å styre 
tankene våre. Derfor har han gitt oss våpen som har kraft fra ham 
til å gjøre det.

Sannheten setter fri
Ett av våpnene til kampen i tankene er sannheten – Guds ord.

Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere 
blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne 
sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» (Joh 8,31–32)

Sannheten, Jesu ord, setter oss fri fra løgnen.  Jesus sier at vi må 
bli i hans ord. Ordet som her er oversatt til «bli» kan også over-

Dersom du dveler ved slike tanker, 
vil de skape avstand mellom deg og 

de søskenene Herren har plassert 
deg sammen med.
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settes med «holde seg i, fortsette, dvele, holde ut, forbli, bli stående, 
dryge, ikke bli en annen eller annerledes, være nærværende» – i 
Ordet! Da blir Ordet et sverd som Ånden kan bruke. Da vil ordet ha 
kraft til å avsløre løgner og fange skadelige tanker. 

Det er ikke min innsats i å lese Bibelen som setter meg fri. Det 
er det å kjenne sannheten som setter fri! Samtidig understreker 
Jesus at det er viktig å bli – vedvarende – i ordet. Han ber oss også 
om å passe på hva vi hører, og sier i den sammenheng at i samme 
mål som vi måler opp med, skal det måles opp til oss (Mark 4,24). 
Med andre ord er både innholdet vi slipper inn og mengden av det, 
viktig. 

Jesu eksempel
Da Jesus ble døpt i Jordan talte Far til ham:

«Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede» (Mark 1,11). 

Dette var ord som bekreftet Jesu identitet, ord som fortalte Jesus 
hva Far tenkte og følte i forhold til ham. Det neste som skjer, er at 
Jesus blir fristet av djevelen. 

Djevelen angrep ikke med en gang. Han ventet til Jesus var 
blitt sulten. Fienden vet når og hvor vi er sårbare, og han har tid 
til å vente. Han ønsker å slå til i et sårbart øyeblikk. 

Og hva er det første djevelen sier? «Er du Guds Sønn, så si...!» 
Djevelen stiller spørsmål ved det Gud nettopp har sagt, og området 
han angriper er Jesu identitet. Ofte er identitet også det området 
han angriper i våre liv. Dersom han lykkes med å gjøre oss usikre i 
relasjonen til Far – hva Far tenker om og føler for oss – da får han 
paralysert oss. 

Tre ganger angriper Satan Jesus. Hver gang siterer Jesus skrif-
tene. Ordet – Bibelen – er Åndens sverd. Sannheten er våpenet vi 
bruker i kampen mot løgneren. 

Evangeliet etter Lukas forteller at da djevelen var ferdig med å 
friste ham, holdt han seg borte fra ham «for en tid» (Luk 4,13). På 
engelsk står det «until an opportune time» (ESV) – inntil en 
passende anledning. Vi trenger å være våkne, fordi fienden vår 
ikke gir lett opp – han venter på gode anledninger. 

Sannheten, Jesu ord, setter oss fri 
fra løgnen.
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Tenk på noe annet
Gud vil gi oss seier:

Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, 
han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil 
han vise en utvei, slik at dere kan holde ut. (1 Kor 10,13)

Gud vil alltid gi oss en utvei. I fristelse har vi alltid et valg. 
Kanskje er det områder der du opplever tilbakevendende fristelse. 
Det kan være bekymringstanker, sinne, selvmedlidenhet, fristelse 
på det seksuelle området, tankekjør, etc. I møte med slike ting 
fungerer det sjeldent å si til seg selv: Jeg må ikke tenke på det, jeg 
må ikke tenke på det! En utvei er rett og slett å skifte fokus – å 
bevisst tenke på noe annet. Det du gir oppmerksomhet til, på godt 
og ondt, vil dominere og prege deg.

Fortsett med å fortsette
Joyce Meyer sier i boken «The Battlefield of the Mind»: «Du må 
fortsette med å fortsette». Kampen i sinnet krever utholdenhet. 
Noen ganger kan det være fristende å gi opp: la tankene drive, og 
la seg drive med tankene. For enkelte blir dette en måte å beskytte 
seg selv på: «Hvis jeg ikke prøver, blir jeg i alle fall ikke skuffet når 
jeg ikke lykkes.» Problemet er bare det at om jeg ukritisk tar imot 
enhver tanke som kommer seilende min vei, er jeg garantert å 
høste dårlig frukt i livet! 

Når tankemønstre er dannet over år og tanker har blitt til fest-
ningsverk, er det ikke gjort på en dag å få et fornyet sinn. Men 
Gud knytter løfter til utholdenhet: seieren kommer når du fortsetter 
med å fortsette. Guds løfte er at det våpenet han har gitt oss – 
sannheten – har kraft fra ham til å legge festninger i grus. Men da 
må vi praktisere det som Brevet til hebreerne oppfordrer oss til:

Da må dere ikke være likegyldige, men ha dem til forbilde som på 
grunn av tro og utholdenhet arver det som Gud har lovet. (Hebr 6,12)

Det du gir oppmerksomhet til, 
på godt og ondt, vil dominere 

og prege deg.
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Litt etter litt

«Herren din Gud vil drive disse folkeslagene ut for deg, litt etter litt...» 
(5 Mos 7,22)

Det er viktig å legge merke til fremgang, også når det gjelder små 
seire. Ofte har vi lettere for å se på alt vi ikke har oppnådd ennå, 
heller enn å glede oss over positiv forandring. Slik blir vi motløse 
og fristet til å gi opp. Motløshet er det motsatte av tro, og fienden 
elsker det! Øv deg heller i å glede deg over framskritt. Du vet 
kanskje at du ikke er helt i mål, men du er heller ikke der du pleide 
å være!

Valg hver dag

«I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt fram for 
deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine 
etterkommere kan få leve…»  (5 Mos 30,19)

Tusenvis av tanker kommer din vei, hver dag. Ikke la sinnet flyte 
fritt! Velg hva du tenker. Og når du føler at det ikke hjelper – velg 
å ikke gi opp! ■

Øv deg heller i å glede deg over 
framskritt.
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Kampen om tiden og hjertet
INSPIRASJON

«Vi er i konkurranse om menneskers tid», sa Naja Nielsen 
fra Danmarks Radio under Nordiske Mediedager i Bergen i 
mai. Og i en konkurranse er det alltid tapere. Om du ikke 
er våken, kan det bli deg.

De siste 20 årene har det vært en revolusjon verden ikke har sett 
maken til. Medierevolusjonen har endret vår hverdag i større grad 
enn de fleste av oss er bevisst på. Tidsbruk, verdier, relasjoner og 
tilstedeværelse er områder som preges og utfordres av at vi har 
hele verden ett tastetrykk unna. 

Hvordan forholder vi oss til at det finnes en kamp om å vinne 
størst andel av vår våkne tid? Er vi passive tilskuere til denne 
kampen? Eller tar vi styringen, bestemmer selv, ut fra hva vi mener 
er viktig i våre liv?

Dersom vi gir opp kampen, gir vi dem altfor sterk råderett over 
våre tanker og sinn. Ta hodet og hjertet tilbake! Ta gode og 
bevisste medievalg!

Du er midt i en kamp. Og i den kampen er det ikke spørsmål 
om TV 2, NRK, Facebook, YouTube eller Netflix skal vinne over 
hverandre, men om du skal vinne over dem. Når du vinner, blir 
alle disse kanalene positive elementer som kan gi læring, utvikling 
og glede i hverdagen. Om du taper, kan du stå i fare for å ta skade 
på din sjel, som det står om i Salomos ordspråk 4, 23: «Bevar ditt 
hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.»

Her er åtte punkt som jeg håper kan være til hjelp i tids-
kampen mot mediene:
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1. Stopp
De viktige livsvalgene fortjener oppmerksomhet. Du kan ikke vinne 
kampen om tiden om du ikke stopper opp. Ta deg tid nok til å gå 
gjennom hvert av de neste punktene på en måte som berører livet 
ditt. 

2. Observer din mediebruk
Hvor mye, når og hvordan bruker du mediene? Og hvorfor? 
Kanskje du blir overrasket når du tar et skritt tilbake og betrakter 
deg selv. Skaff deg et sant bilde av din mediebruk. 

3. Reflekter over din mediebruk
Hva tenker du om bildet i punkt 2? Er det skremmende eller 
oppmuntrende? Hva er motivasjonen for dine medievalg? Hva vil 
du med livet ditt? Fører din mediebruk deg i den retningen? Blir 
Gud æret og vokser du som kristen? Lytt til Den hellige ånds 
stemme. Hva sier den?

4. Diskuter med en medvandrer/venn
De viktige livsvalgene styrkes når du har en å gå sammen med. 
Finn en venn, mentor eller medvandrer som du kan tenke høyt 
sammen med. Som kan stille de ærlige spørsmålene.

5. Legg en konkret medieplan
Skriv ned konkrete mål for din mediehverdag. Er det noe du ønsker 
å gjøre mer eller mindre av? Trenger du å skape rom for stillhet og 
tid med Gud? Hvordan? Og hvorfor vil du det? Vær konkret og 
realistisk. Be til Gud om visdom.

6. Forplikt deg
Det er lettere å holde seg til planen om du står ansvarlig overfor 
noen. Jo, du står ansvarlig overfor Gud for hva du fyller deg med 
og hvordan du bruker tiden din. Men gode planer er lettere å gjen-
nomføre om noen spør hvordan det går.

Skaff deg et sant bilde av din 
mediebruk.
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7. Sett planen ut i handling
Ikke stopp med de gode intensjonene. Gjennomfør den konkrete 
planen du bestemte deg for. Sett det viktigste først. Skriv ned moti-
vasjonen for medieplanen i én setning og gjør den synlig, om det 
er på mobilskjermen eller en Post-it-lapp på baderomsspeilet.

8. Gjenta valgene dine
Ikke la de gode valgene bli en engangshendelse. Du kommer til å 
trå feil. Du kommer til å måtte begynne på nytt. Vær nådig. Jesus 
er full av nåde. Bekjenn og begynn på nytt. 

Når valg tas ofte nok, blir de gradvis en større del av deg. Og 
du bygger karakter basert på hva du selv aktivt har valgt som 
viktig i ditt liv. 

På denne måten kan du vinne kampen om din tid. Og trolig vil 
du vinne mer enn bare det. Det kan være en vei til å bevare ditt 
hjerte. ■

Ikke la de gode valgene bli en 
engangshendelse. 
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Det kristne fellesskapet og psykiatrien – del 1
Et nytt lys over Jobs bok

PERSONLIG HISTORIE

Tekst: Anonym Møte med livets utfordringer kan by på noen 
overraskelser. Det kan skje ting som du ikke drømte om i 
dine villeste fantasier, både positivt og negativt. 

Det er ikke slik at alt du forventer og har tro for, det skjer og det 
du ikke frykter, det skjer ikke. Tvert imot er det noen ganger slik at 
det er mangel på sunn respekt for egne begrensninger, som leder 
deg i ulykke.

Psykiatri i Bibelen

Den kløktige ser ulykken komme og søker ly, 
de vettløse går på og får sin straff. (Ordsp 22,3)

Visdom er åpenbaring og kunnskap anvendt på korrekt måte til 
korrekt tid. Det er ikke slik at det ene svaret er det riktige i alle 
sammenhenger. Det er forskjell på en sannhet og Sannheten. Ikke 
minst ser vi det i møte med mennesker som har fått skade på sjels-
livet – på tanker og følelser, og derfor har fått en ekstra utfordring 
i å forstå seg selv, omgivelsene og ikke minst Gud.

Jeg har mange ganger lest Jobs bok, og har ikke sluttet å undre 
meg over hvordan Gud gjør opp regnskap. Det er noe som ikke 
henger helt sammen, sånn ved første øyekast. Jobs venner møtte 
Guds dom, mens Job ble frikjent. 

Anonym
Jeg har valgt å skrive disse tre artiklene 
anonymt. Jeg omtaler situasjoner som 
omhandler meg, min familie og søsken 
som er veldig sårbare. Jeg ønsker å 
beskytte disse som jeg er glad i. Om du 
likevel skjønner hvem dette er: La det 
være vår hemmelighet! Min person er 
ikke det viktigste i dette. Viktigere er det 
at du uforstyrret får be og reflektere: 
Hva kan jeg lære av dette? Vær snill og 
ikke reagér på vegne av meg mot andre 
når du leser. Da mister du viktig læring. 
Det er lett å tenke at slik hadde ikke 
jeg gjort det. Men det er når livet leves 
at fasiten skrives. Og den ydmyke lærer 
mer enn den som tror at han eller hun 
er utlært.
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Etter at Herren hadde sagt disse ordene til Job, sa han til Elifas fra 
Teman: «Jeg er brennende harm på deg og de to vennene dine; for dere 
har ikke talt rett om meg, som min tjener Job.» (Job 42,7)

For den som har lest Jobs bok synes denne konklusjonen utrolig, 
for det var da ikke måte på hva denne Job klarte å lire av seg av 
bitterhet og anklager imot selveste Gud den Allmektige. Men midt i 
alle de «gale» ordene, så Gud noe mer hos Job. Gud så en Job som 
etter mye motgang, plager og søvnløshet hadde sklidd inn i en 
klinisk depresjon. Gud så at midt i denne sykdommen som kom på 
toppen av alt det andre, var det et hjerte som lengtet mer etter Gud 
enn etter den firkantete og korrekte teologien Job møtte. Vennenes 
teologi sa at den som gjør godt, går det godt med, og den som gjør 
det vonde, møter mange prøvelser. Det er en sannhet, men enn 
hvor mye det er en sannhet, så blir det ikke sannheten. Job innså 
dette, og skjønte at det måtte være noe mer på vektskålen. Hans 
inderlige ønske var at han skulle få en anledning til å snakke med 
Gud om dette ansikt til ansikt. Det er denne hjerteholdningen Gud 
anerkjenner Job for, på tross av alle de tvilsomme ordene han kom 
med mens depresjonen og angsten herjet med ham.

Fortsatt er min klage trassig, selv om jeg demper mine stønn med hard 
hånd. Om jeg bare kunne finne ham, tre inn i hans tronsal, da ville 
jeg legge fram min sak for ham, fylle munnen med motbevis. Da 
kunne jeg få vite hva han ville svare, og forstå hva han vil si meg. 
(Job 23,2–5)

Gud oversetter Jobs anklager til: «Job har talt rett om meg!» 
Hvordan er det mulig? I all sin anklage mot Gud vet Job at han er 
på gyngende grunn, og han prøver alt han kan å legge en demper 
på seg selv. Han vet at Gud ser et større bilde, og at det er biter i 
puslespillet Job ikke har oversikt over. Samtidig herjer angsten 
med ham: «Har Gud forlatt sin godhet mot meg? Hater han meg? 
Hvorfor? Hva har jeg gjort? Å, jeg vet: det er syndene jeg gjorde i 
min ungdom! Der har du det! Nå får jeg som fortjent!» Vennene til 
Job bekrefter mistanken. «Vend bare om, Job, så snur nok lagnaden 
for deg!» Men det er nettopp dette som får trassen til å vekkes i 

Det er denne hjerteholdningen Gud 
anerkjenner Job for.
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Job: «Hvorfor rammer dette meg og ikke vennene mine? Hvorfor 
rammer det meg og ikke den ugudelige? Hallo, Gud?!» 

Gud er ikke interessert i grunne og lettvinte svar. Tittelen på 
boka hans er ikke «Systematisk teologi». Tvert imot er det en rela-
tivt ustrukturert samling av tekster og bøker med en enorm bredde 
av stil og innhold, som dypest sett handler om rett hjerte og rett 
relasjon. Bibelen handler lite om korrekte meninger som det koster 
lite å ytre. 

Hvorfor hadde Job talt mer rett om Gud enn vennene hans? 
Fordi Job sin relasjon til Gud var så dyp og personlig at Job var 
villig til å hive den oppleste og vedtatte «læren» på båten, bare det 
betydde at han fikk et møte Gud ansikt til ansikt. For da kunne 
han forstå Gud på et dypere plan, ikke gjennom bokstaven som 
slår i hjel, men gjennom Ånden som gjør levende (2 Kor 3,6).

Så hør på det jeg nå sier: Jeg vil spørre deg, så kan du lære meg. Før 
hadde jeg bare hørt rykter om deg. Nå har jeg sett deg med egne øyne. 
(Job 42,4–5)

Bibelske læresetninger er viktige for oss, og vi holder det med rette 
høyt. Men som de skriftlærde på Jesu tid, kan vi ha en tendens til 
å bli mer bibelske enn Bibelen. Vi trenger å ha Bibelens syn på seg 
selv. Jesus hadde noe å si til de skriftlærde: Det er noe i Skriften 
som veier mer enn andre ting: rettferdighet, barmhjertighet og 
troskap (Matt 23,23). Alt veier altså ikke likt i Bibelen, og det er 
slik at vi må holde sannheter sammen om vi skal finne ut hva som 
er rett i en gitt situasjon. 

Vår tendens er at vi putter alt på den ene siden av vekta. Men 
Bibelen sier selv at «summen av Guds ord er sannhet» (Sal 
119,160). I Salmene ser vi en David som opplever Guds velvilje og 
salvelse midt i motgang (Sal 23). Det er en sannhet. David erfarte 
virkelig dette, og det gir oss håp om å oppleve det samme. Men 
den samme David bekjente også at han var full av frykt og angst, 
og sa til og med at Gud hadde støtt ham bort (Sal 31,23; 55,6–8). 

Hva er da sannheten? Jo, selv om vi er skrøpelige mennesker 
som kan tenke og si mye rart til Gud i kriser vi går igjennom, så 
slår ikke Gud hånden av oss for det. Tvert imot lever Gud fint med 

Jobs relasjon til Gud var så dyp 
og personlig at han var villig til 
å hive den oppleste og vedtatte 
«læren» på båten.
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at vi tømmer frykten, vantroen og håpløsheten over på ham. For 
han har mange gode alternativer å fylle oss med, bare det blir gjort 
litt plass til det. Det hjelper ikke frenetisk å bekjenne «jeg tror, jeg 
tror» om hjertet og hodet er fylt med angst. Da er det like greit å si 
det som det er. Jesus kom for å hjelpe dem som trenger det. Det er 
det det innebærer å være avhengig av Guds nåde i alle ting. 

Uansett hvor langt du er kommet i din vandring med Gud, 
trenger du Guds nåde for livet videre og i møte med nye utfor-
dringer. Alt det skapte er avhengig av Guds godhet, helt uavhengig 
av tid og rom.

Håp versus nederlag
Det er ikke noe som sterkere formidler håp enn ren og uskjemmet 
godhet. Og er det noe den psykisk syke trenger mer enn noe annet, 
så er det håp. Spørsmålet vi må stille oss i møte med dem som 
lider, enten det er fysisk eller psykisk, er: hva er det som egentlig 
som vil formidle håp i denne situasjonen? 

Det er et språk som er allmenngyldig og som alle forstår: kjær-
lighet og troskap. Bibelen sier at kjærlighet først og fremst 
uttrykker seg i arbeid – i handling, og ikke i ord. Ord har det med 
seg at alt etter sammenheng, sinnsstemning og en rekke andre 
faktorer, så tolkes de i den andre enden. Og det er ikke alltid ting 
tolkes slik vi mente det. Dette er ikke minst sant når vi møter dem 
som er psykisk syke. Hvem er ansvarlig for negativ feiltolkning når 
sykdommen den syke lider av nettopp er dette: en ubehjelpelig 
evne til å tolke seg selv og omgivelsene negativt? 

Du er ikke mye til hjelp dersom du føler deg såret på egne 
vegne for at din oppmuntring ikke ble godt mottatt. Om du er 
ydmyk nok til å la det være en del av en læreprosess er det mye 
uheldig kommunikasjon som kan overvinnes, og viktige relasjoner 
kan bygges. Dette er sant for all samhandling mellom mennesker. 
Er du sterk? Flott! Vær ærlig og ydmyk! Si: Var dette nyttig for 
deg? Spør: Ble du oppmuntret av dette? Var det til hjelp? Det kan 
være du famler litt i møte med det ukjente. Men tro meg – det gjør 
den som lider også! 

Men du trenger ikke være spesialist i psykiatri for å være til 
nytte. Om du er en åndsfylt kristen fylt av Guds kjærlighet, lære-

Tvert imot lever Gud fint med at 
vi tømmer frykten, vantroen og 

håpløsheten over på ham.
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villig og åpen, har du svært gode kvalifikasjoner! Du kan få gleden 
av å være med på andres reise til frihet og seier. Jeg og familien 
har erfart hva helt vanlige søsken har betydd for oss. Det som 
betydde mest var vanlige folk som ikke ga oss opp da vi ga opp 
selv, men som tok kontakt igjen. De hørte den samme historien 
igjen – ingen bedring – eller ny nedtur. Likevel: ved å bry seg og 
vise respekt og kjærlighet, så har de plantet håp. De formidlet at 
Gud ikke hadde gitt oss opp ved sitt nærvær, smil og tårer. Slik 
kjærlighet bringer håp, men også legedom. Selv om ting tar tid 
betyr det ikke at det er håpløst – det betyr bare at det tar tid. Tid er 
den delen av kjærlighetens språk vårt samfunn er fattigst på. La 
oss som et kristent fellesskap være annerledes. ■

Hva er det som egentlig vil 
formidle håp i denne situasjonen?
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Det kristne fellesskapet og psykiatrien – del 2
Erfaringer fra et levd liv

Tekst: Anonym Jeg har selv hatt noen år med totalt mørke. I denne 
perioden har jeg både møtt kristne som formidlet håp, og 
noen som formidlet det motsatte. Nettopp derfor ønsker 
jeg å formidle noen tanker om hva som hjelper når ting 
virkelig er mørkt, og hva som bare gjør byrden tyngre. 

I forrige artikkel så vi hvordan Gud møtte Job med mild iretteset-
telse, mens hans «teologisk korrekte» venner fikk så hard korreks at 
det bare var Jobs barmhjertige bønner som berget dem. Vennene til 
Job anvendte sin «visdom» og «viten» på feil måte og til feil tid. De 
så ikke Job og hjertet hans – de hørte bare fortvilelsen, bitterheten 
og opprøret som kom ut av munnen. Smerte betyr ikke at det er 
noe feil med hjertet. Kunnskap gjør stolt, mens kjærligheten 
bygger opp (1 Kor 8,1). Hva betyr det? At kunnskap ikke betyr 
noe? Nei. Det betyr at kunnskap som har sin rot i Guds kjærlighet 
er sann visdom. Gud var god mot den psykisk lidende Job. Slik er 
Jobs bok en vakker historie, og et viktig bakteppe for psykiatri i 
kristne fellesskap.

Tro virksom i kjærlighet
Det er mange velmenende kristne som er raske til å korrigere andre 
for «gale» uttalelser. I Jobs bok lar vennene seg provosere på vegne 
av Gud og seg selv når Job letter på trykket. Men Gud møtte og 
gjenreiste Job. Han er full av miskunnhet, og han ønsker at vi skal 

PERSONLIG HISTORIE

Anonym
Jeg har valgt å skrive disse tre artiklene 
anonymt. Jeg omtaler situasjoner som 
omhandler meg, min familie og søsken 
som er veldig sårbare. Jeg ønsker å 
beskytte disse som jeg er glad i. Om du 
likevel skjønner hvem dette er: La det 
være vår hemmelighet! Min person er 
ikke det viktigste i dette. Viktigere er det 
at du uforstyrret får be og reflektere: 
Hva kan jeg lære av dette? Vær snill og 
ikke reagér på vegne av meg mot andre 
når du leser. Da mister du viktig læring. 
Det er lett å tenke at slik hadde ikke 
jeg gjort det. Men det er når livet leves 
at fasiten skrives. Og den ydmyke lærer 
mer enn den som tror at han eller hun 
er utlært.
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ha et filter som vi leser sannhet igjennom: miskunn, nåde og 
barmhjertighet. 

Jesus kom med nåde og sannhet – i den rekkefølgen. Sann-
heten kan aldri leve uten nåden, like lite som troen kan leve uten 
kjærligheten – for her gjelder bare tro virksom i kjærlighet. 
Sannhet anvendt på feil måte kan være ubarmhjertig. Da teller det 
ikke som sannhet, for Jesus sier: Gå og lær hva dette betyr: Det er 
barmhjertighet jeg vil ha (Matt 9,13). Det finnes ikke noe som 
bedre kan formidle håp enn sann kjærlighet i praksis – en tålmodig 
tilnærming hvor vi gir oss tid til å lytte til hjertet, og ikke bare 
tilbyr raske løsninger.  

Sannhet og håp er så viktig for oss – vi kan ikke leve uten. Vi 
trenger å formidle det til hverandre, ikke minst når livet er 
vanskelig. Men når Bibelen ber oss om å lide med dem som lider, 
og å gråte med dem som gråter, så betyr det å ta seg bryet med å 
møte vanskelighetene som om det var dine egne. Fordi det er 
ubehagelig, så er det lett å bare trekke seg unna. Når søsken har 
det vondt, trenger de ikke venner som har alle svarene og deretter 
går sin vei, men noen som sier: «La oss bringe dette til Herren, og 
høre hva han har å si.»

Det er ikke godt å få mange profetord når du har det bra, og så 
oppleve at ingen ord kommer når livet blir vanskelig. Når Gud er 
taus, er det ikke noe godt tegn – det vet en som kjenner Skriftene. 
Når himmelen synes lukket, er det uvurderlig når noen hører fra 
Gud på vegne av oss. Om du bare ber og ikke får noe svar, så send 
uansett en sms og si: «Jeg ba for deg i dag. Jeg tror Herren skal 
svare». For en som har det så vondt at bønnene bare er tårer eller 
stønn, så er det en stor oppmuntring. 

Jeg husker noen ord jeg fikk av noen barn som var på profet-
skole på Gullbotn. Ordene beskrev meg – mine gaver og utrust-
ning. Selv om disse gavene langt fra var veldig synlige på grunn 
av vanskelighetene jeg sto i, var det så sterkt å oppleve at Gud 
fremdeles så dem – disse barna ante jo ikke hvem jeg var! Senere 
har jeg opplevd at en i husgruppa delte nøyaktig de samme ordene. 
Det at søsken stiller opp gir håp, for det formidler Guds kjærlighet 
i situasjonen. Å stå i vanskelige perioder i livet krever utholdenhet 
og stadig fornyet håp. Trofaste søsken som ikke trekker seg unna er 

Når søsken har det vondt, trenger 
de venner som sier: «La oss bringe 
dette til Herren, og høre hva han 
har å si.»
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god medisin mot håpløsheten som lett sniker seg inn og forgifter 
oss. 

Det finnes venner som skader hverandre, men en sann venn er mer 
trofast enn en bror. (Ordsp 18,24)

«Jeg skal danse i bryllupet ditt!»
En historie fortalt i «Vårt lille land» på TV2 tjener som en god 
illustrasjon. Det handlet om en dame som satt neddopet på en 
lukket psykiatrisk avdeling. Hun led av stemmer i hodet som drev 
henne mot selvskading og selvmordsforsøk. Mobbingen i grunn-
skolen hadde gjort noe med henne. Hun hadde lite å møte stem-
mene i hodet med, som sa at hun ikke var verdt noe og fortjente å 
dø. 

En av pleierne på avdelingen begynte å komme inn på rommet 
hennes og bare satt med henne. Til å begynne med sa hun ingen-
ting. I starten hatet den syke pleieren for dette: «Her kommer den 
vellykkede, smarte pleieren igjen og skal bry seg. Kan hun ikke i 
det minste la en stakkar være i fred?»

Pleieren oppfattet trolig avvisningen, men ignorerte den. Etter 
hvert begynte hun å snakke – hun sådde håp om bedre dager. En 
av de tingene hun sa til den lidende var: «Jeg skal danse i bryllupet 
ditt.» Det var så hinsides sprøtt at det fikk henne til å flire og riste 
på hodet. Men samtidig gjorde pleierens stadige nærvær og posi-
tive drypp noe med henne. «Er det virkelig noen som bryr seg? 
Hvorfor gir hun ikke opp?» Dette startet en reise hvor selvbildet 
sakte med sikkert ble gjenreist til det punktet hvor stemmene i 
hodet mistet makten. I dag er hun frisk og kvitt all medisinering, 
og er blitt gift. Og selvsagt: Pleieren danset i bryllupet hennes. 

Jeg har selv hatt noen år med total mørke. Freden var borte og 
Guds nærvær syntes borte. Bare noen få øyeblikk gjennom de 
årene hadde jeg fred fra uroen og angsten – lovsang var alltid en 
nøkkel når det skjedde. I denne perioden har jeg både møtt kristne 
som formidlet håp, og noen som formidlet det motsatte. Med takk 
til Gud kan jeg si at jeg ikke kjenner et snev av bitterhet mot noen. 
Nettopp derfor ønsker jeg å formidle noen tanker om hva som 

Pleierens stadige nærvær og 
positive drypp gjorde noe med 

henne. "Er det virkelig noen som 
bryr seg?"
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hjelper når ting virkelig er mørkt, og hva som bare gjør byrden 
tyngre. 

Start med det enkle 
Fokusér på det enkle og det som ikke har sin rot i den syke. Start 
setningene med ordet «jeg»: 
 • «Jeg forstår ikke hvorfor du må igjennom dette. Jeg vet en 

ting: Jeg tror at du kommer til å bli frisk, selv om jeg kan 
forstå om du ikke tror det. Det kommer bedre dager for deg.» 

 • «Jeg kjenner at det er vondt å se at du lider, men gleden av å 
treffe deg er likevel mye større. Jeg tror det er slik Gud også 
føler for deg.»

 • «Jeg skal ikke reagere om du blir sint når jeg prøver å så håp i 
hjertet ditt, for jeg skjønner at det er fortvilelsen og et plaget 
sinn som taler, og ikke den jeg har lært å kjenne. Jeg skal ikke 
gi deg opp selv om du har lyst å gi deg selv opp. Jeg skal ta 
kontakt og plante håp i deg, selv om du ikke gir respons og ser 
glad ut for det.»

Ikke vær opptatt av forklaringer på hvorfor ting har blitt som det 
er blitt, eller alt det gode som Gud kan få ut av det. Det kan være 
sant og bibelsk alt sammen, men det hjelper ikke. Den syke har 
garantert analysert dette altfor mange ganger allerede, og 
løsningen ligger ikke der. Løsningen ligger på hva du og jeg velger 
å gjøre i dag. Den responsen vi tross alle utfordringer kan gi til 
Guds nåde og mulighetene dagen tilbyr. Undersøk heller dette 
sammen. Det er snakk om små skritt og forskjellen kommer først 
over tid. Man har et annet eierforhold til erkjennelser som man 
selv kommer til enn til løsninger andre prøver å gi. 

Kristne prinsipper i moderne psykiatri
En metode som er basert på kognitiv terapi kalles LØFT (LØsnings-
Fokuset Tilnærming). En stiller spørsmål i jakt etter løsning, ikke 
for å analysere problemet. I en skala fra 0–10, hvorfor sier du 2 og 
ikke 0? Det en fokuserer på blir det mer av, enten det gjelder gapet 

Løsningen ligger på hva du og jeg 
velger å gjøre i dag.
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mellom 10 og 2 eller mellom 0 og 2. Det betyr noe hva vi fokuserer 
på og hva vi sier til oss selv. 

Kognitiv terapi som benyttes i moderne psykiatri anerkjenner 
egentlig alle prinsipper vi kristne har lært om tro og bekjennelse. 
Når psykologen min spurte meg om jeg hadde noen tanker som 
hjalp meg i mørket, så sa jeg: «Jeg klarer noen ganger å holde fast 
på at Gud vil at jeg skal bli frisk.» Psykologen svarte: «Det er en 
sterk tanke!». Han hadde ikke særlig begrep om min tro, men forsto 
betydningen av å ha et anker – noe positivt å holde fast i. For den 
som sliter mentalt, er utfordringen å finne måter å ta steg i dette 
som er overkommelig og gir mestring. Det er lett å bli motløs, når 
motløshet allerede overskygger alle andre impulser. 

At Gud kan få noe godt ut av vondt, er veldig bibelsk. Gud er 
ekspert på akkurat det. Han vinner i våre liv uansett hvor dårlige 
kort vi har på hånden. Men når det gjelder mennesker som lider av 
depresjon, er det bare feil tidspunkt å bringe dette opp. Det er ikke 
alt rett som dermed blir riktig.

Om noen velsigner sin neste med høy stemme tidlig om morgenen, 
regnes det som en forbannelse. (Ordsp 27,14).

Enkelte har fortalt meg at Gud har kalt meg til så store ting at det 
er absolutt nødvendig for meg å bli ferdig med meg selv. For det er 
mange store gudsmenn som har falt opp igjennom på grunn av 
stolthet og karaktersvakheter. Når du ikke vet om du orker å leve 
en dag til, så blir dette feil anvendt sannhet, for du har absolutt 
ingenting å møte det med. Det er ingenting du heller ønsker enn å 
bli ferdig med deg selv, for du er fanget i tanker og følelser som 
roper veldig høyt at her står det veldig dårlig til. Men dine tanker 
om å gjøre ende på deg selv er ikke til hjelp. Ikke kjenner du noe 
snev av kjærlighet til Gud heller, så du kjenner deg ikke igjen i 
kategorien «dem som elsker Gud,» men kjenner heller på fordøm-
melse for at du ikke gjør det. Det som var ment som oppmuntring, 
blir stein til en byrde som allerede kjennes så altfor tung. 

Kognitiv terapi anerkjenner alle 
prinsipper vi kristne har lært om 

tro og bekjennelse.
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Det kommer til å bli bedre!
Når du har blitt ført opp av fangehullet, oppdager du fort selv de 
sannhetene om hva Gud kan få ut av vår elendighet. Det er derfor 
viktig å fokusere på dette enkle budskapet: Det kommer til å bli 
bedre! Når situasjonen har blitt bedre vil selv det meningsløse få 
mening i lys av Guds endeløse godhet når man ser tilbake. Det som 
var så vondt blir så godt at man kan kjenne seg takknemlig for 
erfaringen – enn så rart det høres ut. Vi kan gi andre håp og trøst 
med det håpet og trøsten vi selv har mottatt, og underlig nok så 
gir det mening. 

Husker du historien om den blindfødte Jesus og disiplene traff 
på, da disiplene spurte om han selv eller foreldrene hans hadde 
syndet, siden han var født blind (Joh 9,1–41)? Historien lærer oss 
at det ikke alltid er personlig synd som er årsak til onde hendelser 
og prøvelser i livet. Den som har det vondt, vil lett ty til slike 
forklaringer selv, akkurat som Job. Men selvanklage gir bare rom 
for fordømmelse og håpløshet. Det er ikke all selvransakelse som er 
av det gode. 

Sann ydmykhet er ikke å tenke mindre om seg selv, men å 
bruke mindre tid på å tenke på seg selv. Depresjonens forbannelse 
er det endeløse selvfokuset som aldri synes å ta slutt – fangen-
skapet i vonde følelser som er så sterke at du sliter med å se noe 
annet – ikke en gang dem du er glad i. Jo mer du roter rundt i det 
vonde, jo verre blir det. Løsningen ligger ikke i analyse av 
problemet. Det ligger i fraværet av det. Men når du svømmer i det 
som helt åpenbart er galt, så er det en utfordring å tenke på noe 
annet. Vi trenger derfor noen redskaper som hjelper oss i riktig 
retning steg for steg. ■

Fokuser på dette enkle budskapet: 
Det kommer til å bli bedre!



78 

O
rd

et
 o

m
 k

or
se

t

Det kristne fellesskapet og psykiatrien – del 3
Visdom i møte med psykiske lidelser

Tekst: Anonym I denne tredje artikkelen vil jeg se nærmere på verktøy 
som brukes i psykiatrien for å hjelpe mennesker ut av 
destruktive tanker og følelser. I forrige artikkel nevnte jeg 
LØFT. En annen god hjelper er «mindfulness» – 
nærværenhet. 

En utfordring man møter i kontakt med hjelpeapparatet med 
psykologer og psykiatere, er alle fordommene man selv bærer på. 
Det er kanskje en freudiansk angst over kristnes forhold til psykia-
trien, mens den moderne psykiatrien har forlatt Freud for lenge 
siden. Her holdes ikke «pity parties» hvor man skal forstå hver-
andre i hjel. Problemene knyttes ikke til at man «falt ut av vogga 
som liten». Tvert imot bygger kognitiv terapi på en rekke bibelske 
prinsipper om å legge fortida bak seg og heller fokusere på å bygge 
en framtid med verktøy for et sunnere sinn. 

En psykiater jeg møtte utfordret meg på dette med bekym-
ringer. Først forsto jeg ikke – jeg hadde jo ikke bekymringer, jeg 
var jo kristen. Etter noen samtaler ble jeg realitetsorientert. Jeg 
bekymret meg faktisk en hel del, og det var en del av sykdommen 
min. Psykiaterens fokus var ikke bekymringene i seg selv, men 
hvordan håndtere dem så man ikke blir fanget av dem. Bekym-
ringer som ikke håndteres riktig kan både gjøre deg syk og holde 
seg syk. Det er derfor Bibelen sier: «Bring alle ting til Gud!» (Fil 
4,6). Kognitiv terapi gir deg redskaper til å identifisere og håndtere 
bekymringer på en sunn måte. Noe av utfordringen med å leve i 

PERSONLIG HISTORIE

Anonym
Jeg har valgt å skrive disse tre artiklene 
anonymt. Jeg omtaler situasjoner som 
omhandler meg, min familie og søsken 
som er veldig sårbare. Jeg ønsker å 
beskytte disse som jeg er glad i. Om du 
likevel skjønner hvem dette er: La det 
være vår hemmelighet! Min person er 
ikke det viktigste i dette. Viktigere er det 
at du uforstyrret får be og reflektere: 
Hva kan jeg lære av dette? Vær snill og 
ikke reagér på vegne av meg mot andre 
når du leser. Da mister du viktig læring. 
Det er lett å tenke at slik hadde ikke 
jeg gjort det. Men det er når livet leves 
at fasiten skrives. Og den ydmyke lærer 
mer enn den som tror at han eller hun 
er utlært.
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vedvarende bekymring er at vi ikke forstår at det er det vi gjør. 
Kognitiv terapi har derfor en del teknikker som kan gjøre oss mer 
bevisst på hva som rører seg i hodet. 

Mindfulness – å være sjef over egne tanker
Som kristne trenger vi å ta et oppgjør med våre holdninger til ting 
vi ikke har særlig innsikt i. Jeg har hørt kristne ledere fremstille for 
eksempel «mindfulness» som et ukristelig forsøk på å «finne seg 
selv.» Dersom noen knekker foten og får beskjed av legen å være 
forsiktig, kjenne etter og ikke provosere smerte, så er det svært få 
som vil si at vi forsøker å «finne oss selv». Det er snarere snakk om 
sunn fornuft. Men så snart det handler om sammenhengen mellom 
tanker og kroppslige reaksjoner, så kan det altså stemples som 
ukristelig. For den som har utfordringer med sin mentale helse, blir 
byrden mangedoblet. Ikke bare kjemper de mot lidelsen som truer 
med å overta tilværelsen og livet, men i tillegg blir behandlings-
opplegget demonisert. 

Forskjellen på å være nedfor og litt depressiv, og det å lide av 
depresjon er evnen til å ha kontroll over hva som skjer i tankene 
og følelsene. Det å miste denne evnen oppleves både skremmende 
og som et stort nederlag som det kan ta tid å erkjenne for seg selv 
og sine nære. Det er en utfordring å åpne opp tanke- og følelsesliv 
i en sterk bekjennelseskultur når kaoset regjerer. Samtidig er det 
nettopp verktøy for å bedre tanke- og følelsesliv en sårt trenger. Da 
trenger vi som et kristent fellesskap å legge vekk gamle 
fordommer, og bringe inn visdommen til å si: «Alt som hjelper oss 
i vandringen med Herren hører oss til.»

Men hva er mindfulness slik det brukes i psykiatrien? Vel, la 
oss gjøre en enkel mental øvelse. I løpet av det neste minuttet skal 
du gjøre alt du kan for ikke å tenke på en hvit tiger. Hva du enn 
gjør – ikke se for deg en hvit tiger! 

Vel, hvordan gikk det? Var det vanskelig å bli kvitt tigeren? 
Det er akkurat denne erkjennelsen som mindfulness i stor grad 
bygger på. Frykt er som et forstørrelsesglass for det som er galt, 
like mye som vår tro på Gud er et forstørrelsesglass for hvem Gud 
er og livet han har lovt oss. For den som sliter med opphopning av 

Alt som hjelper oss i vandringen 
med Herren hører oss til.
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negative tanker og følelser, er frykten for de gale tankene og de 
gale følelsene nettopp det som gjør at de blir værende. 

I utgangspunktet er tanker noe som er flyktig. De kommer og 
går, men mindre vi fanger dem og bruker tid og fokus på dem. 
Martin Luther sa det slik at du ikke kan hindre en fugl å fly over 
hodet ditt, men du kan hindre den i å bygge reir i hodet ditt. mind-
fulness innebærer at du tar et steg tilbake og observerer tankene 
som flyr igjennom hodet ditt. For å bryte ut av tankefengslet 
brukes enkle øvelser, for eksempel å konsentrere seg om pusten. 
Det kan i utgangspunktet være hva som helst, bare det avleder 
oppmerksomheten bort fra repeterende og negative tanker. 

Siden jeg er glad i lovsangsmusikk har det vært naturlig for 
meg å bruke dette, men å følge pusten kan være nyttig om 
kroppen og følelsene er anspente. Mens vi fokuserer på pusten, 
musikken, bildet, eller hva det nå er, så starter observasjonen. 
Hvilke tanker flyr igjennom hodet? Hva skaper disse tankene av 
reaksjoner? Lettelse? Glede? Angst? Sterk ubehag? Målet akkurat 
nå er ikke å få noe bort eller å få noe til å bli, men bare observere. 
I mindfulness aksepteres tanker for det de er – som noe flyktig – 
med mindre vi gir dem næring. Når man tar steget tilbake og bare 
observerer tankene, så oppdager man nettopp at den ubehagelige, 
ukristelige, skitne, vantro tanken forsvant. Altså er det ikke så 
farlig om den kommer heller, for den har ikke makt over meg. 

Bringe bekymringer til Gud
Når man lider av depresjon, er det ikke bare å knipse med fingrene, 
og så blir tankene lysere og lettere. Dårlige tanker kommer – 
faktisk veldig regelmessig. Spørsmålet er hvor mye oppmerksomhet 
i form av frykt de skal få. Hvor ble forresten den hvite tigeren av? 
Akkurat. Den forsvant da du fortsatte å lese, ikke sant? Akkurat 
det motsatte skjer om vi reagerer med frykt: «Å, nei! Der kommer 
den tanken igjen! Jeg som er kristen må jo ikke tenke sånn! Uff, så 
dårlig det er med meg!» En dårlig tanke gir næring til en dårlig 
tanke, som gir næring til en dårlig tanke, som gir næring til… du 
skjønner poenget.

Som kristen har jeg funnet ut at jeg like godt kan levere disse 
tankene til Gud. Hvorfor ikke? Han vet jo allerede om dem. «Hei, 

Som kristen har jeg funnet ut 
at jeg like godt kan levere disse 

tankene til Gud.
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Gud. Her har du en tanke. Den er ikke av de beste hodet mitt har 
produsert, men takk for at du tåler å ta imot den.»

Hvorfor er du tynget av sorg, min sjel, hvorfor er du urolig? Jeg vil 
vente på Gud! Enda en gang skal jeg prise ham, min frelser og min 
Gud. (Sal 42,6)

Salmisten observerer seg selv og sitt eget sjelsliv. Han tar et steg 
tilbake og ser: «Du er nedfor i dag altså.» Det er ikke noen anklage 
eller fordømmelse i det – heller ikke frykt. Frykten har med dom å 
gjøre, og hvor frykten regjerer har ikke kjærligheten blitt fullendt 
(1 Joh 4,18). Hva er kjærlighet? Han elsker og aksepterer meg! Jeg 
kan gi sorgen og uroen til Gud og han slår ikke hånden av meg! 
Til og med om mitt eget hjerte fordømmer meg, så er Gud større 
enn det (1 Joh 3,20). 

Fordi salmisten ikke lar situasjonen i sitt eget sjelsliv fylle ham 
med skam og frykt, så er det naturlig for ham å henvende seg til 
Gud: «Jeg vil vente på Gud! Enda en gang skal jeg prise ham.» Hva 
betyr det? Selv om det er vanskelig nå, så har jeg håp om bedre 
tider. Et håp som er forankret i Guds godhet.

Klinisk forskning viser faktisk at vårt ønske om å prøve å 
rydde i vårt eget sinn er vanlig årsak til tilbakefall til depresjon og 
angst. En skulle tro det var motsatt. Men det er som om du har 
begge beina i en myr. Jo mer du prøver å få deg løs, jo dypere 
synker du. 

Mindfulness er en annen tilnærming til samme mål: ikke å gi 
feile signaler retten til å styre livene våre. I tilnærmingen til mind-
fulness jeg har møtt i psykiatrien, har jeg ikke funnet noe jeg ikke 
kan forene med min kristne tro. Tvert imot, det har vært en vei for 
meg til frihet i tanker og følelser, og en stor kilde til takknemlighet 
til Gud.

Men sier ikke Bibelen at vi skal ta tankene til fange da (2 Kor 
10,4–5)? Vel, Bibelen ber oss om å ta vare på hjertet (Ord 4,23). Når 
man fungerer normalt mentalt, vil man kunne fokusere på hva en 
bruker tankene på. Bibelen ber oss tenke på det som er til oppbyg-
gelse – det som er sant, edelt og rett (Fil 4,8). Har du evne til å 
fokusere? Flott! Bruk den for alt det som det er verdt! 

Bibelen ber oss tenke på det som er 
til oppbyggelse – det som er sant, 
edelt og rett.



82 

Når Paulus snakker om å ta tanker til fange, snakker han om 
tankebygninger, altså et sett av tanker som bygger opp et resonne-
ment. Ordet «tanker» kommer av det greske noema. Det betyr ikke 
en flyktig enkelttanke, men noe som blir værende hos oss og 
preger hvem vi er. Det oversettes sinn og planer andre steder i Det 
nye testamentet (2 Kor 2,11; 3,14; 4,4; Fil 4,7). Det er dette ordet 
som Paulus bruker når han sier at Gud skal ta vare på vårt sinn i 
Kristus. Vi skal altså ta til fange et sinn og et tankesett som ikke 
duger. 

Det fortelles om Smith Wiggelsworth at han ble vekket midt på 
natten av at sengen hans ristet. Han konstaterte fort at det var 
onde åndsmakter som ville forstyrre nattesøvnen og freden hans. 
Han svarte: «Å, det er bare du,» snudde seg og la seg til å sove 
igjen.

Når det er tid for å være tydelig
Det er mulig noen tenker etter å ha lest så langt: Skal vi bare 
stryke folk med hårene når de har det vanskelig? Vis alltid medfø-
lelse og omsorg, men det er situasjoner hvor man absolutt ikke bør 
stryke med folk etter hårene. 

Jeg satt på kontoret til psykologen og delte mine mørkeste 
tanker. Jeg hadde prøvd å dele dem med noen kristne søsken, men 
responsen var så fraværende at jeg gikk ikke videre med det. Jeg 
skjønte at hvis jeg bar på dette for meg selv lenger, så kunne ting 
gå riktig galt. 

Psykologen reiste seg fra stolen og nærmest ropte: «DET ER 
IKKE SANT!» Jeg så forundret på ham og tenkte: «Du er psykolog, 
ikke sant?» Han tok energisk tak i en svamp og gjorde ren tavlen 
som hang på veggen. Han skrev opp tankerekken min. Så tok han 
en og en tanke og spurte meg: Hva tenker du at denne tanken fører 
til? Akkurat det var ikke så vanskelig å svare på: dårlig. Ok, sa 
han, og tok en runde til. Har du noen alternative tanker? Jeg 
strevde, men dypt der nede var det fremdeles et lite håp.

Et godt råd i et menneskets hjerte er som dypt vann, men et menneske 
med forstand trekker det ut. (Ordsp 20,5. NLT, NET.)

Det finnes situasjoner hvor man 
absolutt ikke bør stryke folk etter 

hårene. 
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Ut fra psykologen hadde jeg fått ryddet i et sykt og forpint sinn og 
fått ett godt råd. Om det kom bekymringstanker eller andre nega-
tive tanker som jeg kjente det var vanskelig å unngå, skulle jeg bli 
enig med meg selv: klokken 17:00 skulle jeg ta en grundig runde 
på det. Klokken 17:00 hadde jeg heldigvis (og selvsagt) glemt den 
tanken, hva det nå var. Teknikken kaltes utsettelse. Jeg kalte den i 
min galgenhumor for utslettelse, for når klokken var 17 husket jeg 
aldri hva det var jeg skulle ta opp. Det er ingen som kan overta 
tanker og følelser for et annet menneske. Det er den som lider som 
selv må gå de små stegene imot frihet. Men det er nettopp det å 
finne de små stegene som er visdommen. Det å få en oppgave som 
du mestrer, gir håp, glede og motivasjon for å ta nye steg.

Å møte folk som sliter mentalt handler ikke om å velte seg i 
sølen av elendighet. Om du snakker med noen som har fått det for 
seg at verden ville være et bedre sted uten dem, så må du ikke 
overse det, men være veldig tydelig. Om du roper: «DET ER IKKE 
SANT!» så er det flott, og du må gjerne være sint også! Det kan 
være at det er en situasjon du ikke føler deg trent til, og det er en 
ærlig sak, og du kan si det slik det er. Men du kan ansvarliggjøre 
personen du snakker med at de deler dette med noen som er det. 
«Jeg ringer deg i morgen og hører om du har fått avtale med legen. 
Du kan regne med at jeg vil plage deg inntil du har delt dette med 
noen som kan hjelpe deg!» 

Det verste du kan gjøre er ikke å si noe som helst. Det er ikke 
noe som er bedre egnet til å bekrefte for den sykes oppfatning om 
at de ikke betyr noen verdens ting og like greit kan forsvinne fra 
jordens overflate. Det er faktisk bedre om du truer med å banke 
dem opp. Da viser du i alle fall at du bryr deg, selv om det kanskje 
ikke er den klokeste måten å gå fram på.

For at folk som har lidd av depresjon og angst skal vende 
tilbake til et normalt liv trenger de ansvarliggjøring. Dette er mer 
enn helsevesenet kan hjelpe dem med, for de har stort sett mer enn 
nok med dem som trenger akutt hjelp. Min erfaring har dessverre 
vært at da jeg trengte det som mest, var da jeg gikk mest alene. 
Selv når jeg prøvde å dele ting jeg syns var vanskelig og krevende, 
ble det tidd i hjel eller snakket bort. Ingen oppfølgingsspørsmål, 
man skiftet snarere tema. Selv om personlig synd ikke trenger å 

Det å få en oppgave som du 
mestrer, gir håp, glede og 
motivasjon for å ta nye steg.
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være årsaken til at du er blitt syk, er du i veldig sårbar situasjon 
når du sliter mentalt. Og om du har ektefelle og familie gjelder 
dette dem også. 

Der gummien treffer asfalten
Heldigvis var det en mann som jeg i dag anser som en nær venn, 
som selv kjente behovet for å leve åpent om sine utfordringer. I 
tillegg var det et godt voksent ektepar som selv gikk gjennom en 
vanskelig tid som fant tid til oss som familie. Min «disippelvenn» 
og jeg har hatt jevnlig kontakt siden, enda han nå bor i en annen 
del av landet. Det å dele vanskelige tema uten å oppleve at det er 
tabu eller skaper problemer for folk, har vært av uvurderlig betyd-
ning for å gjenvinne tryggheten i Gud og menighetsliv. Å få et 
ærlig og interessert oppfølgingsspørsmål er det som kommuniserer 
at dette er greit å snakke om. Taushet kommuniserer det motsatte. 

Å møte folk som sliter psykisk handler ikke om å late som om 
utfordringene ikke fins. Det handler tvert imot om å møtes der 
hvor gummien treffer asfalten. Det er alltid en tid for omsorg. Men 
det kan også være tid for å si ifra og utfordre. Det er alltid en 
fordel om du kan få folk til selv å si hva de tenker. Selv om ting 
ser mørkt ut, kan du lokke frem gode svar som ikke blir dine svar i 
din situasjon, men deres egne svar i sin situasjon. Psykologen lot 
meg svare på hvor de bar hen, de tankene som hadde fått forfeste 
hos meg. Han lot meg søke etter alternativer. Ergo ble det mine 
dommer, og mine positive alternative tanker jeg forlot kontoret 
med. Det ble hjelp til selvhjelp. Det ble et vendepunkt til å bli 
stadig friskere. 

Du kan bety mer enn du aner bare ved å være nær og bry deg. 
Det er både vondt og ydmykende å møte folk i stor nød, men Gud 
ber oss likevel gjøre det. Trofast kjærlighet vil gjøre mirakler i 
andres liv. Vi kan fokusere på alt vi føler vi ikke vet og ikke får til. 
Ikke la det hindre seg. Aktivér kjærligheten som bor i hjertet ditt. 
Den er mild og lærevillig, men samtidig fast og klar. Du har alt å 
vinne! ■

Et ærlig og interessert 
oppfølgingsspørsmål kommuniserer 

at dette er greit å snakke om.
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KRONIKK

Kampen om det seksuelle univers

Tekst: Ferdinand Wyller

Forfatterbio: For ni år siden flyttet 
Ferdinand med sin familie til Telemark, 

etter femti år i Oslo. Her har han 
fortsatt sin virksomhet som kunstner, 
musiker og forfatter. Temaet i denne 
artikkelen utvides betraktelig i hans 
bok «Ikke av denne verden», som kan 

bestilles i bokhandel eller direkte 
fra forfatteren. For mer info, se 

ferdinandwyller.no.

For mennesker i et kristent univers representerer vielse av 
homofile absurditetens teater.

I dagens hete seksualdebatt er det et teologisk, samfunnsmessig og 
psykologisk forhold som har skjult seg, eller mer sannsynlig: som 
man ikke ønsker å finne. Jeg tenker på et forhold som gjennom-
syrer Bibelen fra dens begynnelse til dens slutt, nemlig forholdet 
mellom Gud som brudgom, og hans menighet som brud.

Bibelen tegner opp et drama som handler om den Gud som 
oppreiser sitt folk, inngår en pakt med henne, søker fortrolighet, 
fortviler og sørger over folkets troløshet, forsøker seg på nytt, 
oppretter en ny pakt, renser folket i Jesu blod, – blodbrud –forbe-
rede et bryllup – den store fest – den rene drakt – lengsel, – og til 
slutt fullbyrdelse. De som kjenner sin Bok og sin Frelser, vet hvilke 
tekster som taler om dette, og hva dette innebærer rent åndelig og 
emosjonelt. La det være vår store hemmelighet – en hemmelighet 
også Paulus har betrodd oss: Dette med Kristus og menigheten.

Tilsvarende tanker har fulgt menneskeslekten fra dens begyn-
nelse. Forskjellige kulturer har oppfattet grunnleggende fysiske 
forhold, tolket dem, regulert dem og derved beriket opplevelsen av 
dem. Det dreier seg om selve livshjulet – som dette at den masku-
line himmelen vanner den  feminine jorden, som åpner seg og tar 
imot lys og næring slik at liv kan oppstå.
Nå vet vi at her er det snakk om et kretsløp, om at jorden gir 
vannet tilbake til himmelen, så den igjen kan vanne og så videre. 

Denne artikkelen ble første gang 
publisert i Vårt Land 3.12.2015. 
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Så vakkert er det. Alt er segregert og samtidig integrert i et gjen-
sidig og utfyllende tjenerforhold, underordnet en større hensikt.

Og dette bildet reflekteres og forsterkes av rent biologiske 
forhold. Like umulig som det er å tenke seg himmel uten jord, er 
det meningsløst å tenke seg de maskuline og feminine genitalier 
uavhengig av hverandre. Naturen taler sitt eget tydelige språk. Og 
alle mennesker til alle tider har forstått dette kroppsspråket eller 
naturens tale, og fortolket det på sin måte. Ingen har forsøkt å late 
som om fenomenene ikke sa noe.

Som kristne er vi involvert i et drama der Gud står både for 
manus, kulisser og instruksjoner underveis. Manus er Bibelen, 
kulissene det hele utspiller seg innenfor, er skaperverket. Og Den 
hellige ånd instruerer og minner oss på forskjellige forhold. Dette 
er den store, kristne diskurs. I hoved rollen står mann og kvinne, 
utstyrt med sine tydelige biologiske kjennetegn, og tilhørende 
forskjellig sinnelag.

Gud står bak skaperverket. Og nå har han også talt til oss 
spesifikt gjennom Sønnen. Alt løftes opp på et høyere plan, til det 
endelige plan, til selve fullbyrdelsen, av Ham. Det andre kulturer 
og religioner har bedrevet, er som rene skyggeteater å regne i 
forhold til dette.

Men nå som dramaet går mot sitt klimaks, og er spent til det 
ytterste, hører det også med til historien at fallhøyden blir desto 
større. Jeg vil anta at enhver som har gått i alvorlige giftetanker 
forstår hva jeg her snakker om. Og jeg tror det er dette avgjørende 
punkt i kirkehistorien vi nå er i berøring av.

Når Ola og Kari skal gifte seg, så dramatiserer de en tekst av 
kosmiske dimensjoner. Dette dramaet er prentet inn i deres kropper 
og sinn, enten de vet det eller ikke. Men for en kristen som har et 
bevisst forhold til hva som her skjer, representerer dette en enorm 
eksistensiell berikelse: Det å få være med å uttrykke selve essensen 
i Guds skaperverk, og i hans frelsesverk. Bryllupet er ikke betyd-
ningsløst. Det er spekket med tydning. Og derfor ikler den kristne 
kulturkretsen dette fenomenet de vakreste klær, og omgir det med 
det aller beste vi har av ritualer, musikk, litteratur, kirkebygg og 
feiring.

Det heterofile univers representerer et totalt univers med helt 
bestemte spenningsforhold. Det er totalitært. Og det tillater 

Alt er segregert og samtidig 
integrert i et gjensidig og utfyllende 
tjenerforhold, underordnet en større 

hensikt.
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egentlig ikke en parallell, likestillet virkelighet. For en slik likestil-
ling ville suge kraften ut av hele fenomenet.

På samme måte er det med det homofile univers. Det er også 
 totalitært i sitt dypeste vesen. Og det homofile ekteskap isenesetter 
og dramatiser sine egne forutsetninger, nemlig et samfunn som har 
brutt med naturen og biologien, kulturen og teologien. Her ansku-
eliggjøres selve paradigmeskiftet, nemlig en tilværelse som er 
snevret inn til bare å gjelde homo sapiens.

Det kristne univers har implodert, og falt sammen om mennes-
kene idet de baker seg selv inn i sine egne tanker, inn i digitale 
remedier og urbane miljøer. Her er det mange fenomener som 
spiller inn og sammen danner det narsissistisk samfunn. Homofili 
dreier seg i stor grad om selvspeiling – om å søke sin egen natur. 
(Derav ordet homo som betyr det samme som, og fili som er kjær-
lighet.) Slik forstått lever selvfølgelig også mange heterofile i vår 
tid et homofilt liv, overgitt og prisgitt et totalt menneskeskapt 
miljø som man er. Men det homofile par er kåret av tidsånden til å 
visualisere alt dette på en helt spesiell måte. Og de sprenger snart 
det heterofile univers innenfra, der foran alteret.

Til syvende og sist mener jeg hele denne kampen dreier seg om 
identitet, om eksistens, og om vårt mentale bilde av tilværelsen. 
Derfor er debatten så opphetet. Brud og brudgom, - det er selve 
sinnbildet av den kristne tro.

Et brudepar statuerer alt vi har kjært, på samme måte som 
Frihetsstatuen utenfor New York representerer de dypeste verdier i 
den nasjonen. Og en forandring av denne statuen ville aldri blitt 
tolerert, dersom da ikke hele kulturen og tilhørende materielle 
forhold på forhånd hadde undergått en omfattende forandring. Da 
vil forandringen ikke bare være mulig. Den vil være uunngåelig.

For mennesker i et kristent univers representerer vielse av 
homofile absurditetens teater. Det er trist med alle de flotte kirke-
byggene vi må forlate. Men det er tross alt bare snakk om religiøse 
skall. Kirken har overlevd uten bygninger også under andre 
regimer. Den største utfordringen er ikke at homofilien flytter inn i 
disse husene, men at den via digitale kanaler lett kan skli inn i 
våre sinn og forandre vårt sinnbilde. Skjer det, har kirken tapt sin 
store hemmelighet. ■

Homofili dreier seg i stor grad om 
selvspeiling – om å søke sin egen 
natur.
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En fred som overgår alle tabloide 
overskrifter

UNDERVISNING

Tekst: Terje Dahle,  
tedahle@gmail.com

Terje Dahle, gift med Lise, bor i 
Trondheim. Tre voksne barn. Apostel 
for menigheter som står sammen i 

Kristent Nettverk i Norge.

Historiens mest betydningsfulle hendelse er Jesu 
oppstandelse fra de døde. Aldri før har noen seiret over 
den siste og store fienden som alle mennesker må møte: 
døden. 

Jesus overvant døden, og har siden gitt millioner av mennesker tro 
og håp fordi liv og udødelighet har blitt en realitet i Jesus Kristus 
(2 Tim 2,10). Verden er ikke den samme etter Jesu oppstandelse, 
historien tok en ny retning. Ondskap, terror, krig og død vil bli 
beseiret. Verden har fått del i det nye riket, Guds rike, der det er 
rettferdighet, fred og glede. Gud har det siste ordet, han er den som 
skal dømme i alt, og livet seirer til slutt.

700 år før Jesu fødsel profeterte Jesaja om Jesu komme til 
verden og kalte ham Fredsfyrsten (Jes 9,6–7). Fred ville være et 
kjennetegn på Messias. Da Maria møtte engelen som sa til henne at 
hun skulle føde Messias, ble hun oppskaket og redd, men beskjeden 
fra engelen var: «Frykt ikke!» (Luk 1,30). Da Jesus ble født, fikk 
noen gjetere englebesøk med hilsen om ikke å være redde. Og da 
koret fra himmelen stemte i sang, var budskapet: «Ære være Gud 
og fred på jord!» Når Gud handler, blir vi vekket opp fra det vante 
og forutsigbare. Da ligger uro og frykt på lur, og det blir naturlig å 
søke til det kjente og trygge. Men Guds melding er: «Frykt ikke!»

Jesu budskap til verden er fred, og disiplene til Jesus erfarte 
det i hverdagen. Da de var på båttur sammen, ble de livredde på 
grunn av uværet, mens Jesus lå og sov i båten uten tegn til angst 
eller uro. Da de vekket han i panikk for at de skulle gå under, talte 
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han til sjøen og den ble helt stille (Matt 8,23–27). Disiplene forstod 
at Jesus hadde en indre fred som var sterkere enn alle omstendig-
heter, og at denne freden styrte Jesus i hverdagen. Jesus visste at 
folk var omgitt av en urolig verden. Han sa at de kom til å erfare 
vansker, forfølgelse og trengsler, men at de midt i dette skulle 
erfare hans fred (Joh 14,1; 14,27; 16,33).

Himmelsk fred
Jesus formidler en fred som ikke baserer seg på ytre forhold. 
Grunnlaget for freden er ikke en solid hær, moderne våpen, god 
grensekontroll, velfylt bankkonto eller nok hermetikk. Jesus gir en 
fred som har sitt opphav i Gud. Det oppdaget disiplene da han stod 
foran dem etter oppstandelsen fra de døde. De var redde etter at 
Jesus var blitt fanget og korsfestet, og hadde rømt fra soldatene 
som fanget Jesus. Disiplene hadde fremstått feige og hadde sviktet 
Jesus på det sterkeste. Nederlaget var totalt, der de livredde satt 
bak låste dører (Joh 20,19). Men rommet var ikke låst for Jesus. 
Plutselig sto han der lys levende og sa: «Fred!» Og han gjentok det 
igjen og igjen helt til de forsto at Jesus hadde seiret over døden, og 
at de ikke lenger trengte å frykte. Jesu seier ble deres seier, de 
kunne la svik, feighet, løgn og annen synd ligge og ta imot Jesu 
oppstandelsesliv.

Jesus blåste på dem og ga dem Den hellige ånd. Nå var en 
forskremt flokk disipler omgjort til modige etterfølgere av Jesus. 
De forkynte evangeliet med frimodighet, og verken fengsel eller 
tøffe avhør kunne stoppe dem. De hadde fått del i Fredsfyrstens liv 
og var selv blitt formidlere av fred. Frykten hadde ikke lenger 
styring over dem. De kunne ikke trues til taushet eller skremmes 
bort fra offentligheten på tempelplassen. De hadde fått del i Jesu 
fred som gjorde at de ikke fulgte strømmen eller var redde for å 
skille seg ut.

Fredens evangelium i en urolig tid
Mange lever i frykt i 2016. Frykt for IS og terror, frykt for klima-
endringer som skaper katastrofer og matmangel, frykt for muslimer 
og frykt for flått og antibiotikaresistens. Mange som vil ha makt, 
bruker frykt som middel. De som skal selge mer, vet at det fungerer 

Grunnlaget for freden er ikke en 
solid hær, moderne våpen, god 
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å spille på frykt. Norske aviser viser oss hvor effektivt dette grepet 
er.

Et slikt klima gir store muligheter for evangeliet. Midt i denne 
urolige tiden kommer Ånden over Jesu etterfølgere, og han sender 
oss ut i verden med budskapet om fred. Guds folk er ikke styrt av 
frykt, og handler ikke i panikk. Slik er vi en motkultur i en verden 
som bygger høyere murer, tar avstand, og der tilliten mellom 
mennesker brytes ned. Vi ser forbi fasadene, hijaben og skjegget 
slik mesteren selv gjorde. Vi viser kristen barmhjertighet og neste-
kjærlighet i møte med mennesker fra fremmede kulturer. 

I september møtte jeg misjonærer som jobbet i Hellas, Serbia 
og Montenegro. De fortalte hvordan de ser mennesker frelst og 
menigheter plantet langs fluktruten fra Hellas til Tyskland fordi de 
møter mennesker med evangeliet i ord og handling.

Ta imot Jesu fred
Vi får kraft til å leve jesuslivet fra hans Ånd (Joh 7,37–38), og 
fredens Ånd fyller oss og leder oss. La Ånden fylle deg når du ber 
og leser i Bibelen. Ta imot forbønn og håndspåleggelse fra kristne. 
La hungeren etter fred og rettferdighet drive deg til Jesus. Han 
møter deg og fyller deg med sin fred og kraft. La Ordet forvandle 
sinnet ditt slik at Guds rike får forme din verden.

Gi freden videre
Ikke vær taus når folk vil gjøre evangeliet til noe som bare tilhører 
den private sfæren. Be om  frimodighet og visdom til å vitne om 
Jesus i lunsjen, blant venner og i nabolaget. Og fordi Ånden har 
salvet deg, legger du hendene på mennesker og helbreder dem i 
Jesu navn.

Da sprer du ikke frykt og nører opp under konspirasjonsteorier 
i sosiale media. Ånden hjelper deg til å skille godt fra ondt, og du 
bedømmer det som kommer i din veg med Åndens visdom. Du sier 
nei når fiendtlighet vil prøve å fylle tankene dine, og lar være å 
spre frykt når du føler at Norges nasjonale arv er truet. Du lærer å 
elske dine fiender (Matt 5,43–45).

Fellesskapet med andre kristne blir da et uttrykk for pakten i 
Jesus der vi elsker hverandre, involverer oss og bryr oss om 

Midt i denne urolige tiden kommer 
Ånden over Jesu etterfølgere, og 
han sender oss ut i verden med 
budskapet om fred.



92 

hverandre. Vi bærer hverandres byrder og lever i medfølelse og 
empati. Brødsbrytelsen får en sentral plass i fellesskapet slik at 
Jesu nåde formidles til alle som tror. Dette fellesskapet blir en 
fredens oase som mennesker søker til, og menigheten erfares som 
en familie for ensomme og marginaliserte. Fra denne oasen går 
mennesker ut til en verden preget av frykt med de gode nyhetene 
om Jesu fred. Kraften i denne motkulturen er så sterk at de får 
erfare Jesu ord: «Vær frimodige, jeg har seiret over verden» (Joh 
16,33). ■

Fra denne oasen går mennesker ut 
til en verden preget av frykt med de 

gode nyhetene om Jesu fred.
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