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LEDER

Blomstrende frimodighet

Trodde du at troen hadde avgått med døden i Norge? Tro 
om igjen!

«På tro og Are» har gått sin seiersgang på NRK i høst. Der oppsøker 
den selverklærte ateisten Are Sende Osen ulike religiøse miljøer for 
å utforske tro blant folk i Norge. Han gjør det på en respektfull 
måte med humoristisk snert og folkelig undring. De som tenker at 
troen er i ferd med å avgå med døden i Norge, får seg en overras-
kelse når de ser disse programmene. Programmet får fram at troen 
på Gud er levende blant mange, samtidig som det er en stor varia-
sjon av tro og kultur i det som beskrives. Noe er folkelig og spen-
nende, og noe virker sært og spesielt. Men fellesnevneren er at tro 
på Gud blomstrer i landet vårt. 

Norge i 2015 minner på mange måter om den første kristne tid: 
Stort religiøst mangfold, og miksing av egne utgaver av troen på 
Gud. Mange beklager seg over denne religiøse floraen, og lengter 
tilbake til situasjonen da Den norske kirke var monopolistene på 
tro. Jeg er ikke blant dem. Tvert imot tror jeg det er en velsignelse 
at vi har fått en reell religionsfrihet der staten ikke er koblet til en 
bestemt trosretning gjennom Den norske kirke. Historien forteller 
hvor galt det går når statsmakt og kirkemakt blandes. Men religi-
onsfrihet er ikke nok. Denne friheten må brukes til å forkynne 
evangeliet om Jesus som Herre og Frelser.  

Tekst: Terje Dahle,  
tedahle@gmail.com

Terje Dahle,  
ansvarlig redaktør i FOLK.
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Evangeliet handler om at Jesus tilgir synd, gir mennesker nytt liv 
og at han helbreder syke. Han er den samme i går som i dag, og 
griper inn i menneskers liv. Derfor har vi i dette nummeret av 
FOLK fokus på helbredelse. I fokusdelen får du lese en artikkel av 
Per Arne Gjerde om det bibelske grunnlaget for helbredelse, og han 
skriver også en praktisk veiledning om hvordan du kan gå fram 
når du ber for syke. Det er stor åpenhet for forbønn for sykdom i 
Norge, og disse to artiklene tror jeg vil hjelpe flere å be for syke i 
sin omgangskrets. Vi har flere artikler som forteller historien til 
mennesker som har erfart Guds inngripen. Slike livsnære hverdags-
historier viser Guds hjertelag for mennesker. Det viser også hvor 
viktig det er at vi formidler hele evangeliet – også evangeliet om 
Jesu seier over sykdom. Historiene til Rita Ørnes og Johannes 
Knudsen viser hvor stort og avgjørende Guds inngrep i livene våre 
er når vi sliter med sykdom og plager.

I dagens religiøse mangfold trenger vi å heve røsten for Bibelens 
troverdighet. Og når vi gjør det, vil vi ikke dempe troen på Guds 
kraft til helbredelse. Det er troen på Bibelen som Guds ord som gir 
oss sunnhet, bærekraft og gudserfaring. Bibelen er full av eksem-
pler på at forkynnelse i ord og i kraft gikk hånd i hånd. Derfor 
trenger vi som tror at Bibelen er Guds ord å frimodig formidle 
troen på Guds kraft og å be for syke. Når du leser dette nummeret 
av bladet tror jeg du får større frimodighet til nettopp det.

God lesning! ■

Det er viktig at vi formidler 
hele evangeliet – også 
evangeliet om Jesu seier over 
sykdom.
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Tekst: Hanne Ørnhaug,  
hanne.orn@hotmail.no 

Foto: Terje Peersen, 
mr.terje.peersen@ 

gmail.com

REPORTASJE

Nyttår = festival

– Festivalen har først og fremst inspirert meg til å ville 
leve i en personlig relasjon til Jesus, forteller Ingvild 
Miklegard (19). Hun var 16 år da hun ble med på 
Nyttårsfestivalen for første gang. 

Da ble hun tipset av en venn som allerede hadde vært med noen 
ganger, og sammen med andre ungdommer fra hjembyen Sortland 
i Nord-Norge tok hun turen til Bergen i romjula for å feire nyttår. 
– Det er utrolig deilig å bli kjent med nye som har samme tro som 
meg. Vi er få aktive, unge kristne i Nord-Norge, så jeg har vel 
egentlig følt at Nyttårsfestivalen er som å komme til en oase etter 
en lang ørkenvandring, sier hun og ler. 

I over 15 år har gjengen i VELVET Ungdom & Student fra menig-
heten Kristent Fellesskap i Bergen arrangert en rusfri festival og 
nyttårsfeiring for unge kristne i alderen 13–25 år fra hele landet. 
Det nærmer seg jul, og for oss i det såkalte festivalteamet betyr det 
at innspurten til Nyttårsfestivalen er i gang. Teamet står for den 
overordnede planeggingen av Nyttårsfestivalen, og består av 16 
ungdommer mellom 16 og 25 år. Vi møtes jevnlig fra september til 
januar for å arbeide mot årets festival. I teamet er det et stort 
spenn i både alder og erfaring. Det positive med det er at et mang-
foldig team åpner for kontinuerlig utvikling. Teamet ledes av to 
festivalsjefer, og i år er det Miriam Højklint (24) og Marie Gjerde 
(19) som står ved roret. Ellers har vi mange ulike oppgaver i teamet 
– alt fra regnskapsføring til å finne på aktiviteter som aldri har God festivalstemning på Nyttårsaften!
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Nyttårsfestivalen 2015/2016

Når: 28. desember – 1. januar

Hvor: Bergen

For hvem: Ungdommer og studenter 
mellom 13 og 25 år

Arrangeres av: VELVET Ungdom & 
Student, og Kristent Fellesskap i 
Bergen
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blitt gjort før. Selv har jeg ansvar for ulike former for promotering, 
i form av blogging, innlegg på sosiale medier og skriving av arti-
kler. 

Godt tatt imot
 – Jeg var usikker på om jeg skulle dra på Nyttårsfestivalen, fordi 
jeg ikke visste hvor mange jeg kjente der. Men jeg ble veldig posi-
tivt overrasket, og fikk mange nye venner, forteller Elisabeth 
Solheim (16) fra Bergen. Hun er en av de yngre festivaldeltakerne, 
og da hun var med for første gang for to år siden, opplevde hun å 
bli tatt godt i mot. Elisabeth ble utfordret av sin egen mor til å dra 
på Nyttårsfestivalen, og sammen med broren bestemte hun seg for 
å bli med.

– Festivalen har betydd veldig mye for meg fordi jeg har fått 
blitt kjent med mange andre kristne ungdommer, og fått et sterkere 
forhold til Gud, sier hun. – Nyttårsfestivalen er et sted der du kan 
vokse i tro.

Høyre: Nyttårsfestivalen har vært vik-
tig for både Elisabeth Solheim (16, t.v.)  
og Ingvild Miklegard (19, t.h.).

– Festivalen har betydd veldig 
mye for meg fordi jeg har fått blitt 

kjent med mange andre kristne 
ungdommer, og fått et sterkere 

forhold til Gud,

Venstre: Enok Bergesen (17) har vært 
på festivalen hvert år siden han var 13 

år. Nå er han med i teknikerteamet.



  9

 – Det ga en «boost» for det kommende skoleåret å ha brukt 
flere dager sammen med venner der Jesus var i fokus, forteller 
Solvor Skagen (23) fra Bergen. Hun har vært med på Nyttårsfesti-
valen siden hun var 13, noe som har vært viktig i hennes liv fordi 
hun har blitt styrket i troen etter å ha vært med. 

– Nå syns jeg også det er så herlig og trosstyrkene å se alle de 
yngre som blir med. De er så overgitte i lovsangen og så tørste 
etter Guds ord. Det er mange av de yngre jeg ser opp til, de er så 
tøffe!

De siste årene har Solvor bodd i både Kristiansand og Oslo, og 
har i likhet med andre studenter begynt å tenke på når hennes siste 
festival blir. Hun forteller at hun egentlig trodde forrige festival 
ville bli hennes siste, men slik har det ikke blitt. 

– Nyttårsfestivalen blir bare bedre og bedre for hvert år, og i 
fjor var intet unntak. Så jeg tror kanskje det blir Nyttårsfestivalen 
noen år til, sier hun og ler. – Kledd i finstasen med herlig under-
holdning, god mat, lovsang rett før klokken slår 12, og dansing til 

Morgengymnastikk på Nyttårsfestivalen.

René Højklint (26) var med å redde festivalen 
fra nedleggelse i 2006. – Festivalen betydde 
såpass mye at jeg tok på meg ansvaret for å 
planlegge hele festivalen.
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langt på natt – det er rett og slett den beste måten å feire nyttårs-
aften på!

Fare for festivalstopp
Høsten 2006 så det mørkt ut for Nyttårsfestivalen. Det ville mest 
sannsynlig ikke bli noen festival det året, fordi det tilsynelatende 
ikke var folk nok. Da René Højklint (26) fikk nyss om dette 
bestemte han seg for å gjøre noe med det.

– Festivalen betydde såpass mye at jeg tok på meg ansvaret for 
å planlegge hele festivalen, forteller René. Sammen med et team 
som mer eller mindre ble satt sammen der og da, sørget han for at 
det ble festival det året også. Etter det var René en av de hovedan-
svarlige for festivalen i nærmere fem år. 

– Et nyttår uten nyttårsfestival var utenkelig. Nyttårsfestivalen 
gir en så uendelig god start på et nytt år. Det er gamle venner, nye 
venner, og ikke minst fantastiske dager med fokus på Jesus, sier 
René.

Engasjerte deltakere
I tillegg til festivalteamet, som tar seg av de større linjene, enga-
sjeres titalls ungdommer rundt omkring i landet til både store og 
små oppgaver, for eksempel organisering av matlaging, eller å ta 
bilder i løpet av festivalen. Enok Bergesen (17) fra Bergen er en av 
dem som har vært på festivalen hvert år siden han var 13 år. To 
eldre søsken pleide begge å delta på Nyttårsfestivalen, og da han 
endelig ble gammel nok ville han også bli med. 

– De siste årene har jeg hjulpet til med lyd og lys, noe jeg 
digger. Jeg liker å se at det blir noe godt av min innsats. Festivalen 
er veldig viktig for meg, fordi det er godt fellesskap, gøye aktivi-
teter, gode møter og man får være med Gud. 

Enok har etter hvert blitt med i teknikerteamet på festivalen, 
og er et perfekt eksempel på hvor mye godt det kommer av å enga-
sjere deltakerne i festivalarbeidet. Delegering av oppgaver holdes 
nemlig høyt i alt vi gjør. Det er viktig at deltakerne får en følelse 
av eierskap i det vi driver med, at det på et veldig praktisk og 
konkret plan blir deres festival også. For det handler ikke om den 
lille gjengen som sitter i Bergen og planlegger, men om alle som 

Festivalteamet er samlet for å planlegge 
årets nyttårsfestival.

Det handler ikke om den lille 
gjengen som sitter i Bergen og 
planlegger, men om alle som 

kommer.
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Dette er gjengen som planlegger årets nyttårsfestival. Bakerste rad, f.v.: Miriam Højklint, Jens Kristian Døskeland, Simen Bones, Ingrid 
Gjerde, Jørgen Døskeland, Sondre Eskeland, Marie Gjerde. Midterste rad, f.v.: Irina Bergesen, Ingvild Miklegard, Katrine Orrem, Hanne 
Ørnhaug, Henriette Hovland. Fremste rad, f.v.: Abel Mazengia, Terje Peersen, Jericson Joseph.  
Ikke tilstede på bildet: Ida Trasti og Kristin Bones.
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kommer. Vi i festivalteamet ønsker at Nyttårsfestivalen skal baseres 
på fellesskap. At man ikke bare kommer for å motta, men at man 
får muligheten til å gi av seg selv. At man kan bli en deltaker 
utover det å bare møte opp på festivalen. Vår erfaring er at når 
folk blir betrodd ansvar, vokser de. Derfor prøver vi jevnlig å 
inkludere nye og flere ungdommer i arbeidet rundt og på festi-
valen. Tanken på at Nyttårsfestivalen kan være en plass hvor 
ungdom lærer å bli initiativrike bidragsytere som står støtt i Gud, 
er noe av det som driver oss. Det er nemlig sånne ungdommer som 
vil forandre Norge.

Synlig forandring i livet
De siste årene har festivalen samlet over 150 ungdommer fra ulike 
deler av Norge. Det har vært fantastisk å se stadig flere deltakere, 
og i år satser vi på enda flere. Ikke fordi høye tall er et mål i seg 
selv, men fordi Nyttårsfestivalen er en plass hvor man blir kjent 
med andre kristne ungdommer, og med Gud – og det er noe vi 
ønsker for så mange som mulig! For å sitere festivalsjef Marie 
Gjerde: 

– Målet mitt for alle som kommer er at de skal oppleve en 
forandring som vises i livene deres etter at de har kommet hjem fra 
festivalen. Vi i teamet er overbevist om at Gud har en uendelig 
kjærlighet og et kall for alle som kommer, og at forvandling skjer 
når hver enkelt blir gitt en mulighet til å oppdage dette selv.

Kort oppsummert er Nyttårsfestivalen en plass for utrustning, 
vekst og sterke møter med Gud, i tillegg til aktiviteter og gøy fra 
morgen til kveld – for ikke å glemme selve høydepunktet på årets 
høydepunkt, som selvfølgelig er nyttårsaften, med underholdning 
og dansing ut i de sene nattetimer. De av oss som har vært med på 
festivalen flere ganger, om det så er to eller ti år, kan ikke tenke 
oss en bedre måte å gå inn i et nytt år på! Vi i festivalteamet ser 
fram til enda en strålende Nyttårsfestival, som vi oppriktig tror 
kommer til å bli den beste hittil. Som Enok sa da jeg intervjuet 
han: 

– Folk må ikke tenkte at de ikke vil komme fordi de ikke 
kjenner noen andre som skal. Vi tar svært godt imot nye som ikke 
har så mange å være med. Kom som du er og join fellesskapet! ■

For Solvor Skagen (23) fra Bergen 
var Nyttårsfestivalen en «boost» for 
det kommende skoleåret.

De av oss som har vært med på 
festivalen flere ganger, om det så er 
to eller ti år, kan ikke tenke oss en 
bedre måte å gå inn i et nytt år på!

F Å  M E D  D E G  ( N Y T T ) Å R E T S  H Ø Y D E P U N K T

B E R G E N

n f 1 5 . n o

2 8 .  D E S E M B E R  2 0 1 5  —  1 .  J A N U A R  2 0 1 6

O V E R  A LT   A L LT I D   U A N S E T T

N Y T T Å R S F E S T I V A L E N
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Tekst og foto: Elisabeth Erlandsen 
elaisabeth@gmail.com

INTERVJU

Tre kjappe spørsmål:
Katrine Meyer Orrem

Katrine Meyer Orrem er 20 år, bor på Kalfaret, og kommer 
fra Bergen.

– Hvor lenge har du kjent Jesus?
– Jeg har visst om Jesus fra jeg var liten, men jeg kjente han ikke 
personlig. Det jeg kunne om han, var det de rundt meg fortalte. 
Også kjente jeg godt til han gjennom juleevangeliet. I slutten av 
åttende klasse tok jeg et selvstendig valg om å ta imot Jesus som 
min personlige frelser. Å bygge forholdet til Jesus har vært, og er 
en prosess. Jeg lærer han bedre å kjenne hele tiden ved å lese selv, 
og ikke via noen andre. Også er det alltid noe nytt å oppdage. 

– Hva er det beste bønnesvaret du har fått?
– Da jeg tok imot Jesus. Tilknytningen min til Jesus var gjennom 
andre, altså ikke et personlig forhold. Jeg hadde skjønt at bønn var 
viktig, det lærte jeg i kirka, så jeg ba mye om at han skulle åpen-
bare seg for meg. Jeg ønsket å ha Gud «alene» for meg selv, et 
personlig forhold. Uten dette forholdet, ble det kun et fjernt og 
fremmed eventyr jeg ikke kunne tro på. Jeg ønsket at noe ekstraor-
dinært skulle skje som ikke kunne forklares logisk, slik at jeg 
kunne tro at det var Gud. Da det ikke skjedde, konkluderte jeg med 
at jeg ikke var viktig nok for Gud. Det var stikk i strid med det jeg 
hadde lært, men på grunnlag av det tok jeg avstand. 

Senere hadde jeg en samtale med noen ikke-kristne som snakket 
veldig nedlatende om kristne. For å ikke skille meg ut, bekjente jeg 
for dem at jeg ikke var en kristen. Idet jeg bekjente kom Guds 

14 
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– Idet jeg bekjente at jeg ikke 
var kristen kom Guds nærvær 
så sterkt over meg, og hans 
kjærlighet i meg overbeviste meg 
om det motsatte. 

nærvær så sterkt over meg, og hans kjærlighet i meg overbeviste 
meg om det motsatte. 

Jeg forventet svar fra Gud på en så enkel og menneskelig måte, 
men jeg kunne aldri se for meg at Gud ville svare meg slik i den 
situasjonen. Jeg skammet meg veldig over det jeg hadde sagt da 
Gud åpenbarte seg for meg, men samtidig visste jeg at Gud var god 
og tilga meg. Jeg hadde endelig skjønt det: Gud vil ha et personlig 
forhold til akkurat meg.

– Hvilken episode i Jesu liv beskrevet i Det nye testamentet ville du 
vært med på og hvorfor?
– Et vanskelig spørsmål, svarer Katrine, men etter å ha tenkt over 
de forskjellige hendelsene kommer hun frem til hendelsen der Jesus 
helbreder den lamme mannen (Luk 5,17–26). 
– Det er flere grunner til at jeg ville vært med på dette, blant annet 
det at Jesus starter med å undervise. Det hadde jeg hatt kjempelyst 
til å oppleve – at Jesus underviser. Det andre er at Jesus ser den 
lamme mannen som blir firt ned fra taket, han ser troen hans, og 
det første han gjør er å tilgi ham syndene. Mannen er lam, men 
tilgivelse for syndene er så mye viktigere enn å bli helbredet. Men 
så, når de skriftlærde og fariseerne begynner å protestere, helbreder 
Jesus mannen. Det er så bra, og så kult når Jesus viser hvor enkelt 
det er å tilgi, og hvordan han ikke diskuterer med de lærde, men 
bare demonstrerer for dem Guds kraft gjennom helbredelsen. ■
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Tekst: Rune Ørnes,  
rune.ornes@gmail.com

Rune Ørnes er gift med Rita og har fire 
barn. Har vært ansatt i Kristent Fellesskap 

Vesterålen i ti år. Bor nå i Tromsø.

Få skatten fram i lyset!
UNDERVISNING 

Hver eneste disippel av Jesus er rikt utrustet av Gud, 
utrustet med gaver som kan skape stor forandring for 
andre mennesker. Men av forskjellige grunner kan gaver 
og talenter ligge uvirksomme, slik at framgang hindres. 

Fra tid til annen leser man artikler om verdifulle skatter som blir 
funnet. Om gamle mynter, gull og edelstener som har ligget gjemt i 
mange år, før tilfeldighetene gjør at de kommer til overflaten. Store 
rikdommer, verdt millioner av kroner, som har ligget skjult i 
grotter eller under jordskorpa, før de avdekkes av en enkel bonde 
på en helt vanlig hverdag. Jeg elsker slike historier. Men samtidig 
har historien et trist element i seg. Verdiene som kunne vært brukt 
til å forandre menneskeliv, har vært uvirksomme, gjemt i støv og 
skit. Mens fattige bønder i generasjoner hadde slitt for å holde 
sulten fra livet, var rikdommen gjemt i den samme tørre jorda de 
forsøkte å dyrke til livets opphold. 

En trist historie
Av og til snakker jeg med mennesker som har levd lenge med 
Jesus. Jeg får høre historier om drømmer som brast. Om frimodige 
Jesus-disipler som, etter noen år med livets prøvelser, endte opp i 
et stille liv som møtegjengere. Om nådegaver som tidligere var 
virksomme, men som nå var et vagt minne. Om problematiseringer 
og tvilstanker som stjal fokus og frimodighet, og som gjorde at en 
valgte det trygge framfor å by på seg selv. Triste historier. Historier 
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om tapt rikdom. Store verdier som kunne gitt liv til andre, ble i 
stedet liggende urørte. 

Andre ganger snakker jeg med disipler med svakt selvbilde. 
Mennesker som tviler på verdien både av seg selv og sine egen-
skaper. Som alltid tror at alle andre har mer å by på, men som 
innerst inne har et sterkt ønske om å få gi av det de har. 
Mennesker som er fanget av janteloven, og som venter med å bidra 
til de er helt sikre på at de er blitt spurt, og på at deres bidrag 
virkelig er ønsket. 

Vi er rike!
Men som disipler er vi rike! Hver eneste av oss har et vell av 
rikdom i gaver og utrustning, gaver som kan gi liv og skape 
forandring for verden rundt oss. Dersom disse gavene forblir 
urørte, er det som historien om skatten som blir skjult i støv og 
skitt. De kommer ikke til nytte. Nøkkelen til vekst i Guds rike er at 
hindringene ryddes bort, slik at hver enkelt kan finne glede i å by 
på seg selv. 

Hos hver enkelt
Bibelen bruker bilder på menigheten som skal hjelpe oss å forstå at 
den enkelte er viktig. I Paulus’ undervisning om kroppen – menig-
heten, ser vi hvordan hvert enkelt lem er avgjørende. 

Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. Det er 
forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige 
kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og 
gjør alt i alle. Hos hver enkelt [min utheving] gir Ånden seg til kjenne 
slik at det tjener til det gode. (1 Kor 12,4–7)

 Så fortsetter Paulus kroppsallegorien der han tar et generaloppgjør 
med partisinn, jantelov og mangel på kjærlighet. Alle kjenner 
konsekvensene når en kroppsdel, liten eller stor, er satt ut av funk-
sjon. Det fører til smerte, dårligere rørlighet og skjevbelastning. 
Hele kroppen lider og vil i mindre grad kunne utføre det den er 
satt til å gjøre. Hvert enkelt lem er viktig! Hver eneste person er 
kalt til å være seg selv og være en frimodig bidragsyter. 

Hver eneste av oss har et vell av 
rikdom i gaver og utrustning, gaver 
som kan gi liv og skape forandring for 
verden rundt oss.
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Kjenne Gud – kjenne seg selv
For å kjenne seg selv og sine gaver, er det helt avgjørende at vi 
kjenner Gud. Gud vil vise oss hvilken plan han har lagt for oss. Og 
når vi kjenner den, må vi tørre å holde fast i Guds vilje. Jakobs 
sønn Josef hadde et rent hjerte, og Gud åpenbarte ham sin plan 
gjennom drømmer. Det lå en stor rikdom i Josefs liv, gaver og 
talenter som var gitt til berging for flere folkeslag. I drømmene 
fikk Josef se bruddstykker av det som lå foran. Men da han delte 
det med sine egne, opplevdes ordene provoserende og falt ikke i 
god jord. 

Mange kan kjenne seg igjen i det. Opplevelsen av Guds kall og 
ledelse møtes med vantro, sjalusi og motstand. Men motstanden 
gjorde ikke Josef til en bitter mann. Han fortsatte å være seg selv. 
En mann som frimodig tok ansvar og lederskap, og som samtidig 
tok vare på sin integritet. Dette gjorde han uavhengig av om han 
var sønn, slave, fange eller konge. 

Uttrykke noe i fellesskap!
Se for deg at du hilser på en ny person. Dere trykker hverandres 
hender og snakker sammen. Øynene møtes og det utveksles ord 
som gjør at dere begynner å bli kjent. Det ville vært veldig 
merkelig dersom vedkommendes føtter eller hender begynte med 
sine egne prosjekter, mens dere hadde første samtale! En kropp 
skal i utgangspunktet uttrykke og utføre ting i fellesskap. Slik er 
det også med menigheten. De lemmene (personene) du er satt 
sammen med, er der for at dere i fellesskap kan uttrykke Jesu liv 
der dere er. Det er en samhandling som er avgjørende for at 
mennesker rundt kan bli berørt, forandret og uttrustet av Jesus. 
Skuffede kristne holder ofte på med sine egne prosjekter. Det føles 
som det beste, for da slipper man flere negative opplevelser. Det 
kan kjennes tryggere å støtte et misjonsprosjekt i Afrika enn å stå 
tett sammen med en kristen bror i nabolaget. Men da får ikke Jesus 
gjort den jobben han ønsker, der du bor. Skal du være en disippel, 
må du velge å ta korset opp og legge bak deg det som hindrer 
samhandlingen. 

For å kjenne seg selv og 
sine gaver, er det helt 

avgjørende at vi kjenner 
Gud
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By på deg selv!
Menigheten bygges ved at Jesus er hjørnesteinen og vi levende 
steiner i hans hånd: steiner som stiller seg selv til rådighet for å 
være en del av byggverket (1 Pet 2,5), og som ikke lar gamle erfa-
ringer føre seg inn i reservasjon. Menigheten representerer et over-
flodsliv, der alle med iver byr på seg selv. Da Moses skulle bygge 
tabernaklet, ble det ropt ut hva som trengtes. Ingen ble spurt 
direkte eller presset til å gi. Men folket hørte fra Gud, og en enorm 
giverglede ble forløst. Alt fra store akasietrær til skinn og edel-
stener ble gitt til byggingen, og det i en slik overflod at Moses 
måtte stoppe folket fra å gi mer: 

Det de hadde gitt, var nok til å få arbeidet gjort, ja, mer enn nok.  
(2 Mos 36,7)

Sitter du på skatten?
I 2007 fant en østerriker en skatt i hagen sin. Mer enn 200 ringer, 
brosjer, beltespenner og tallerkner lå gjemt i hagen hans, og flere 
av dem var dekket med perler og koraller. Mannen tenkte at dette 
ikke var noe spesielt, og la tingene i en eske. Da han fire år senere 
tok en titt i esken, var støvet tørket og ramlet av. Gjenstandene 
fremstod annerledes, og mannen skjønte at han muligens hadde 
funnet en ekte skatt. Etter mye om og men havnet skatten hos 
riksantikvaren i Østerrike som mente at gjenstandene var ca 650 år 
gamle. Funnet ble karakterisert som «et av de kvantitativt viktigste 
funnene av middelalderskatter i Østerrike» (VG, 23. april 2011).

Er det tid for å tørke støvet av skatten? Anerkjenne det du har 
fått, og villig gi det videre? Det du har fått, kan være forskjell på 
liv og død. Det kan være forskjell på framgang og tilbakegang. Det 
er tid for å få skatten fram i lyset. ■

Menigheten bygges ved at Jesus er 
hjørnesteinen og vi levende steiner i 
hans hånd.
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Tekst og foto: Elin Stenbråten,  
elin.sten@mac.com 

Disippel på dobbeltrom
INTERVJU

Ester er ei jente som sprudler av liv, elsker Jesus over alt 
annet, og som er helt overgitt til å gjøre det Gud legger 
på hjertet hennes – koste hva det koste vil!

– Jeg er så glad! 

Dette er de første ordene som detter ut av munnen til Ester 
Frønsdal der vi sitter med hver vår store fargerike tekopp fylt til 
randen av deilig aromatisk te – hvert vårt slag. Hun med solbær, 
og jeg med chai. Latteren sitter løst mens Ester utdyper utsagnet 
sitt. 

– Gud er bare så fantastisk god! Han gir så masse kjærlighet, 
han kan bare gi og gi og gi…. Det er så fint å oppleve at Jesus er 
alt vi trenger! 

Ester forteller med mange ord om livet sitt – hverdagen, priori-
teringer, fokus, hva Jesus betyr for henne, og hvilket utslag det har 
på livet hennes.  Jeg lar henne prate uten å stille så mange 
spørsmål mens jeg begynner å nøste i tråder, knytte ting sammen 
og tegne meg et bilde oppi hodet av hva det er som gjør denne 
jenta til den hun er.  

Skolehverdagen
Ester går på Lundaneset videregående skole – en luthersk internat-
skole i Ølensvåg. Her er dagene preget av at en del av elevene er 
kristne. 

Ester Frønsdal er en sprudlende jente, med 
djervhet og fokus på Jesus. 
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– Jeg har ikke lyst å starte en egen ungdoms-
klubb. Gud vil ha en familie. (F.v. Maren 
Opheim, Ester Frønsdal, Ingrid Gjerde, og 
Elise Sletteland.)

(Motsatt side:) – Når man lever så tett kan 
man mye enklere dra hverandre opp, begynne 

å lovsynge eller rope ut «halleluja»! Ester 
sammen med venninnen Ingrid.

– Gud jobber veldig masse med folk. Vi har møter hver torsdag 
med lovsang og en vitnedel. Det er alltid bra møter. Ofte har vi 
møteuke, og da kommer det ikke-kristne også. Jeg vet om folk som 
har tatt standpunkt om å følge Jesus, men så kan vi diskutere hvor 
god oppfølging det blir. Men det er på en måte lett å være kristen 
der, og det er et veldig fint miljø.

Jeg sitter og funderer litt mens jeg hører Ester fortelle om 
hverdagen på Lundanes – alle hun snakker med om Gud, lovsangs-
stundene og samtalene rundt Guds Ord. Hvor kommer denne djerv-
heten fra? Ligger det i personligheten hennes at hun  våger å reise 
seg og stå på barrikadene med Ordet i handa og blikket festet på 
Jesus? Unge jenta…  er hun bare født sånn? 

– Nei. Svaret kommer kontant. Ester går inn i seg selv mens 
hun velger ordene for å prøve å beskrive seg selv. 
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– Gud jobber veldig masse med folk. Vi har møter hver torsdag 
med lovsang og en vitnedel. Det er alltid bra møter. Ofte har vi 
møteuke, og da kommer det ikke-kristne også. Jeg vet om folk som 
har tatt standpunkt om å følge Jesus, men så kan vi diskutere hvor 
god oppfølging det blir. Men det er på en måte lett å være kristen 
der, og det er et veldig fint miljø.

Jeg sitter og funderer litt mens jeg hører Ester fortelle om 
hverdagen på Lundanes – alle hun snakker med om Gud, lovsangs-
stundene og samtalene rundt Guds Ord. Hvor kommer denne djerv-
heten fra? Ligger det i personligheten hennes at hun  våger å reise 
seg og stå på barrikadene med Ordet i handa og blikket festet på 
Jesus? Unge jenta…  er hun bare født sånn? 

– Nei. Svaret kommer kontant. Ester går inn i seg selv mens 
hun velger ordene for å prøve å beskrive seg selv. 

– Det er ikke bare meg. Og vi trenger flere som er med. Dette er 
bare begynnelsen. Vi må bare bli tydeligere. Ester forteller at det er 
viktig med undervisning og Guds Ord, for å vite enda klarere hva 
hun tror på. 

– Gud er bare helt genial, sier hun. – Jeg var hos noen venner i 
menigheten en gang, sammen med Anniken, ei venninne, da 
Anniken plutselig gav meg en bok. Gud hadde minnet henne om å 
ta med seg boka «Fundamenter» (red.anm. – «Bygg på Jesus 
– fundamenter for kristenlivet,» utgitt av FOLK bibelskole.), og den 
gav hun til meg. Da begynte jeg å lese i den. Etter at jeg hadde lest 
den, tenkte jeg med en gang at dette må jeg fortelle til andre! 

Anbefalingen går ut mens vi sitter der:
– Det er en skikkelig bra bok, og når du leser den blir du bare 

enda mer klar over hva du tror. Jeg tror alle burde lese den boka!

Lys i hverdagen – lys på bybanen
Ester kommer på noe og begynner å le. 

– Jeg må bare fortelle noe. Latteren runger mens hun husker 
hva som skjedde en kveld på bybanen i Bergen, etter at hun hadde 
vært i Guds nærvær sammen med en gjeng med ungdommer. 

Da du kom inn på bybanen strålte 
du! Jeg la virkelig merke til det, at 

du var et skikkelig lys!



  25

– Jeg gikk inn på bybanen og satt meg ned ved siden av en litt 
eldre dame. – Det var så bra! All ære til Gud for det! Hun avbryter 
seg selv før hun går videre. 

– Jeg begynte å prate med henne, og det viste seg at hun var 
kristen. Hun sa til meg : «Da du kom inn på bybanen strålte du! 
Jeg la virkelig merke til det, at du var et skikkelig lys!» 

Gleden er stor over de tingene Gud gjør i hverdagen, små – 
eller store. Etter digresjonen, som egentlig ikke er noen digresjon 
men heller et glimt av et Jesus-fylt liv, graver vi videre for å finne 
ut hva det er som gjør Ester til den hun er.

Et nytt hjerte
Jenta er klar: 

Ester sammen med noen av venninnene sine. 
F.v. Maren Opheim, Ingrid Gjerde, Ester 
Frønsdal og Elise Sletteland.

Det begynner jo 
selvfølgelig med hjertet. 
At Gud får ta steinhjertet 
ditt og gi deg et nytt 
hjerte.
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– Det begynner jo selvfølgelig med hjertet. At Gud får ta stein-
hjertet ditt og gi deg et nytt hjerte. Og så må du begynne å vandre 
med Jesus hver dag. 

Ester forteller hva hun legger i det. Hun beskriver seg selv som 
en som lengter etter Gud, som alltid er ivrig etter mer. Hver dag 
prioriterer hun tid sammen med Jesus. 

– Det er så mange ting som spiller inn for at det skal bli en 
helhet i ting – å bruke tid alene med Gud, og å være der når Guds 
folk samles. 

Hun tenker litt. 
– Noe som har vært viktig for meg, er at mamma og pappa har 

vært så flinke til å prioritere sommerstevner og påskefester 
sammen med menigheten og andre kristne. Mange år har sommer-
stevnet vært den eneste ferien vi har hatt, for det har vært så 
masse jobb hjemme at vi ikke har klart noe mer. Men da har vi på 
en måte fått det viktigste. Det er bare helt fantastisk! Det har abso-
lutt preget meg. 

Ester er en som mer enn gjerne tar imot forbønn når anled-
ningen byr seg. 

– Det er veldig godt å være med i menigheten Kristent Felles-
skap, for der har folk gaver og hører fra Gud. Det er utrolig viktig 
og bra, for det gir retning. 

Ordene synker inn mens vi sitter på hver vår side av spise-
bordet. Vi er hjemme hos meg, og mannen min står ved kjøkken-
benken og forbereder middag til oss, mens lillegutt på to og et 
halvt år «lager mat» og hamrer i vei på gulvet. Ni-åringen min og 
venninnen hennes lager cake-pops. Et skikkelig familiesammensu-
rium midt oppi intervjuet. Huset er fullt av liv, men Ester lar seg 
ikke spore av. 

– Selvfølgelig kan bakgrunn påvirke. Jeg er vant til å snakke 
med folk – jeg bor på hestegård og vi jobber med kunder. Jeg står 
på ridebanen og roper ut hvor folk skal ri, og passer på at det ikke 
skjer noe dumt i stallen. Jeg har lært meg å være oppmerksom, og 
å gi beskjed i rett tid, noe som er veldig viktig i hestebransjen. Hvis 
du er litt sløv når du er med hest kan alvorlige ting skje, så det er 
viktig å venne seg til å høre seg selv snakke.

Jeg har lært meg  
å være oppmerksom, og å gi 

beskjed i rett tid.
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Familie og venner
Ester forteller videre at det er viktig å ha gode venner rundt seg. 

– Det er bra å sitte og snakke med venner om et tema, slik at 
du vet hva det står i Bibelen og har fått bearbeidet det litt før du 
går ut og snakker med nye om det. Og med venner mener hun ikke 
bare de på samme alder – men alle aldre. 

– Det at jeg har en god ungdomsgjeng i menigheten er veldig 
viktig for meg. Jeg vet at jeg alltid kan reise til dem hvis jeg 
trenger det. Det å møtes, det er en stor styrke. Jesus sa at de skal se 
at vi er disipler fordi vi elsker hverandre. Men jeg har ikke lyst å 
starte en egen ungdomsklubb. Gud vil ha en familie. Det må være 
flere generasjoner som er med å bygger Guds menighet. Dit kan vi 
invitere med oss venner, og andre vi treffer. 

I en lang periode har Ester prioritert å reise vekk fra internat-
skolen i helgene. 

– Jeg tenker at det er viktigere å prioritere 
deg og Jesus enn å være leder eller organisere 
veldig mange ting. 

Og med venner mener  
hun alle aldre.
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– Det kan godt hende at det har gått litt utover skolen av og 
til, men det har vært så utrolig viktig for meg å være med Guds 
folk. 

Hun beskriver en lengsel etter Gud som overgår det å være en 
«normal tenåring: sove lenge, se på film og chille på internat.» Hun 
fortsetter: 

– Men alt er for en tid. Etter nyttår har jeg ikke reist noenting, 
fordi jeg kjente at nå skal jeg være på Lundaneset.

Irene
– Jeg hørte i en tale i Sarons Dal en gang: «Drøm så stort at Gud 
får plass i drømmene dine.» Jeg har alltid syntes det har vært 
utfordrende, men Irene er veldig flink til å oppmuntre og hjelpe 
meg. 

Irene er venninnen til Ester. På internatet deler de et 
dobbeltrom, inkludert en hems som er utstyrt med madrasser, 
puter, lys og en gitar. Dette er bønneplassen deres. Nesten hver 
kveld tar de imot besøk av jenter i gangen, og de deler Guds Ord 
og lovsynger Gud. 

– Vi har hatt så mange kvelder sammen i Guds nærvær. Det 
har vært veldig sterkt og han har gitt oss masse kjærlighet for de 
rundt oss. Det er helt enormt. 

Ester stråler der hun sitter. Ivrig forteller hun videre: 
– Jeg har begynt å fortelle veldig tydelig hva Bibelen sier om 

dåp, og det er veldig unormalt for folk. De har ikke hørt om det på 
den måten før. 

Historiene kommer som hagl: teselskap, lovsangsstunder, 
samtaler rundt temaer som dåp, åndsdåp og grunnvollen. 

– Det er en så utrolig styrke å bo på dobbeltrom i lag. Det er så 
lett å føle seg alene, lett å bli trist eller grave seg ned. Men når 
man lever så tett kan man mye enklere dra hverandre opp, 
begynne å lovsynge eller rope ut «halleluja»! ■

Jesus er Guds plan – 
at vi skal bli lik Jesus.
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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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ANNONSE

Gi din gave til 
Ministries Without Borders Philippines

som Tone og Noralv Askeland står i på Filippinene? 

Kontonr. 363252 58033
Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen

http://www.ministrieswithoutbordersphil.com/

Jesus fre lste meg!

Joh 3:16, 
Efes. 2:18
2.kor 4:6

Gud bygger sin menighet!

JESUS har en pla n for livet mitt.
Vil d u bli med ?

Takk Gud for gode venner

Alle  folkeslag  skal  bli  Jesu  etterfolgere.

Gjennestad Gartnerskole
Stokke i Vestfold

Festmøte
(Onsdag-Lørdag) 
kl.19:30

Seminar*
(Torsdag-Lørdag) 
kl.10:30–12:30

Festgudstjeneste*
(Søndag) kl.10:30

* Med egne barnesamlinger

Familieaktiviteter.

Ungdomssamlinger.

Fellesskap. Venner.

Nye bekjentskap.

Ferie, sommer og sol!

PÅMELDING: WWW.KRINET.NO – TLF: 55 38 18 40 – KRISTENT NETTVERK, POSTBOKS 3180 ÅRSTAD, 5829 BERGEN

Onsdag 15.juli – søndag 19. juli 2009
Gjennestad Gartnerskole, Stokke i Vestfold

Onsdag 26.juni – søndag 30. juni 2009
Øksnes i Vesterålen
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AnnOnse

bibelskole
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Kristent Nettverk & Kristent Fellesskap
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www.bergen-bibelskole.no
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Borders Philippines,
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http://www.ministrieswithoutbordersphil.com/
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Rune Ørnes,  
rune.ornes@gmail.com

Rune Ørnes er gift med Rita og har fire barn.  
Har vært ansatt i  

Kristent Fellesskap Vesterålen i ti år.  
Bor nå i Tromsø.

Nøkkelpersoner i 2030
UNDERVISNING

Alle gjør vi våre investeringer. Tid, krefter og penger 
investeres i håp om avkastning, til glede for oss selv og 
de rundt oss. Hva med det vi investerer i menneskene 
rundt oss? Gud ber oss om å investere klokt.

Kjenner du begrepet «Løvetannbarn»? Et begrep som brukes om 
barn som trosser vanskelige oppvekstvilkår, og blir velfungerende 
og sterke. Barn som har opplevd traumer eller omsorgssvikt, og 
likevel blir trygge samfunnsborgere som bidrar og byr på seg selv. 
Det er alltid er en fellesnevner for disse. Det var noen som invol-
verte seg. En voksenperson, enten på skolen, på fotballtreningen 
eller i sangkoret, som møtte barnet med kjærlighet og gav det 
trygghet til å vokse. Som gav det tro på sin egen verdi og tro på 
egne gaver og talenter. Et enkeltmenneske kan forandre hele 
universet for en annen, helt enkelt ved å bry seg. 

I år markerer vi et 50 år langt oljeeventyr i Norge. På 50- og 
60-tallet var det mye skepsis knyttet til oljeutvinningen. Kunne det 
være ressurser nok til at det ville bli lønnsomt? Skeptikerne var 
mange og pengesummene som måtte investeres var enorme. Men 
valget ble tatt, investeringene ble gjort og resten av historien 
kjenner vi. Oljenæringen utgjør i dag ca. 17% av verdiskapningen i 
Norge. 

Som samfunnsborgere gjør vi investeringer hver eneste dag. 
Gjennom våre valg og prioriteringer gjør vi investeringer i andre 
mennesker. Vi bruker av vår tid. Vi gjør tjenester, bruker ord og gir 
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av vår oppmerksomhet. Noen ganger kan vi se gode resultater etter 
kort tid, men ofte må vi vente flere år før vi virkelig ser gevinsten. 

Jesus var alltid midt i søkelyset. Både fattige og syke, ressurs-
sterke og rike flokket seg rundt han. Noen var sultne på Guds ord, 
andre ville se mirakler og noen var der utelukkende for å skape 
bråk. Midt i dette gjorde Jesus sine langtidsinvesteringer. Han 
valgte ut noen få som var i stand til å ta oppdraget videre. Han 
fant ikke perfekte, ufeilbarlige mennesker. Men han så noe spesielt 
i noen, og disse ville han satse på. 

 
En gang begynte foreldre å komme med sine små barn til Jesus. 
Disiplene opptrådte på samme måte som oljeskeptikerne på 50- og 
60-tallet. Jesus måtte da ha viktigere ting å gjøre enn å være 
sammen med disse barna. Men Jesus tenkte annerledes. Han inves-
terte. Litt tid og litt oppmerksomhet. Varme ord og håndspåleggelse 
der han formidlet Guds velsignelse (Mark 10,13–16). De tilsynela-
tende uviktige var plutselig midtpunktet for Jesu oppmerksomhet. 
En kan bare forestille seg avkastningen tjue år senere, da disse var 
voksne og tenkte tilbake på mirakelstunden der de badet i Jesu 
kjærlighet.

Bibelen viser oss mange eksempler på mennesker som fostres 
fram. Noen helt fra tidlig barndom, mens andre ble tatt hånd om 
som voksne. Samuel ble allerede som liten gutt gitt til tjeneste for 
Gud. Han vokste opp i Herrens hus, mens presten Eli hadde tilsyn 
med han. Der lærte han å kjenne Guds stemme, og noen år senere 
stod han fram som en profetisk røst for hele folket (1 Sam 3).  

Noen år senere var David salvet til konge. Men jaget av den 
regjerende kongen Saul, var David fredløs og fordrevet. Midt i sin 
egen nød valgte han likevel å investere i andre. Men ikke nødven-
digvis de som hadde det beste utgangspunktet for en framtidig 
rolle ved kongens hoff. I Første Samuelsbok kan vi lese at:

Alle slags nødlidende, gjeldbundne og misfornøyde samlet seg om ham, 
og han ble høvding for dem. Om lag fire hundre mann sluttet seg til 
ham. (1 Sam 22,2)

De tilsynelatende uviktige var 
plutselig midtpunktet for Jesu 
oppmerksomhet.
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David så potensialet i disse utstøtte, og under hans kyndig 
ledelse var disse utgangspunktet for en mektig hær. Han investerte 
dristig, og han hentet ut stor gevinst. 

I kirkens første tid kan vi se hvordan Paulus følger opp enkelt-
personer. Vi ser hvordan han karakteriserer Timoteus som sitt ekte-
fødte barn. Han vinner han, følger han opp, setter han til tjeneste 
og står fortsatt ved hans side. Han så noe som gjorde at han valgte 
å investere. Videre ser vi hvordan Akvillas og Priskilla møter 
Apollos, en ung og energisk troende. De ser forbi teologiske 
forskjeller og setter seg ned for å lede han videre. Og frukten blir 
fantastisk!

Malaki sier at fedrenes hjerter skal bli vendt til barna og at 
barnas hjerter skal bli vendt til fedrene (Mal 4,6). Når fedrenes 
hjerter vendes til barna, frigjøres guddommelig liv og dynamikk. I 
stedet for at hver generasjon lever sine egne liv, bryter Guds rike 
seg fram ved at generasjon etter generasjon løfter i fellesskap. 
Først da investerer vi i framtiden. 

I sommer var menigheter fra hele landet samlet til sommerkon-
feransen «Lys og Salt 2015» på Hedmarktoppen. Statistikken viser 
at det var en ung forsamling som var samlet. Hele 40 % av delta-
kerne var under 20 år, og ungdomscampen var full av liv og 
framtid! Totalt var 70% av deltakerne under 40 år, og vi skjønner 
at framtiden er lovende. For å gi de unge en god opplevelse er 
mange voksne i sving. De ber og forbereder seg, samt gir av sin tid 
og oppmerksomhet, for å dele Jesus med barna. Betydningen av 
arbeidet er enorm. Bibelfortellingene, lovprisningen og fellesskapet 
gjør at Jesus kommer nær. Viktige perspektiv kommer på plass og 
barna erfarer Guds ord og Jesu kjærlighet på en livsforvandlende 
måte. Mange av initiativtakerne og bidragsyterne på årets 
ungdomscamp var for noen få år siden beskjedne deltakere på en 
av barnegruppene. Nå var de klare for å bidra selv, på sin unike 
måte, tilpasset åndens liv og den gjeldende ungdomskulturen. Det 
handler om å investere. Investere klokt. For det første har barna 
samme egenverdi som alle voksne. For det andre er de fremtidens 
kapital. Det er de som skal ta det videre. ■

Guds rike bryter seg fram ved at 
generasjon etter generasjon løfter i 

fellesskap
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Tekst: Marit Klem Hafnor og Svein Hafnor, 
maritklh@gmail.com

Marit Klem Hafnor er spesialpedagog og 
gift med Svein Hafnor som er både lærer og 
bonde. De har tre voksne sønner og bor på 
Røyse. De har husfellesskap i hjemmet sitt, 
og er med i menigheten Kristent Fellesskap 

i Oslo.

Vi har et ansvar for de barna Gud betror oss. Hvordan kan 
vi fostre dem slik at de ønsker å følge Jesus i livet sitt?

Da Svein og jeg fikk vårt første barn, var vi glade for Guds gode 
gave til oss (Sal 127,3–5). I Det gamle testamentet står det at alt 
som kommer først fra mors liv skal gis til Herren (2 Mos 13,11–12). 
Vi ga vår førstefødte, Vegar, tilbake til Gud. Vi var klare over at vi 
hadde fått han til låns for en stund, og vår bønn ble at Gud måtte 
hjelpe oss å gi han frihet til å leve det livet Gud hadde for han. Vi 
ba også om at vi måtte få visdom til å oppdra han rett, slik at han 
kunne bli en etterfølger av Jesus. Da Gud senere velsignet oss med 
to flotte sønner til, ba vi de samme bønnene. 

Vi er begge to lærere og har lest mye litteratur innenfor peda-
gogikk og utviklingspsykologi. Den boken som betydde mest for 
oss i oppdragelsen av barna våre ble boken «Er du glad i meg?» av 
en   kristen barnepsykiater og firebarnsfar –  Dr. Ross Campbell. 
Han har to punkter om hvordan vi kan hjelpe barnet åndelig:

 • Du må ha et nært forhold og relasjon til Jesus Kristus.

 • Barnet må identifisere seg med foreldrene, slik at de kan godta 
og tilegne seg foreldrenes verdier. Uten et sterkt og sunt 
kjærlighetsbånd til foreldrene, reagerer barnet på foreldrenes 
rettledning med sinne, motvilje og fiendtlighet.

Fri oppdragelse  
– eller oppdragelse til frihet? 

UNDERVISNING
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Utfordringen er hvordan barnet skal få dette sunne kjærlig-
hetsforholdet til foreldrene sine. Det er ikke nok at foreldrene 
elsker sine barn, men barna må oppleve at de er elsket. Barna må 
elskes med en betingelsesløs kjærlighet, og Dr. Campbell gir oss 
fire punkter på hva som gjør at barn opplever seg elsket:

1. Øyekontakt
2. Fysisk kontakt
3. Konsentrert oppmerksomhet
4. Disiplin (Disiplin uten at barnet føler seg elsket kan 

slå feil)

Smak av Guds godhet
Vi fikk nød for at barna våre skulle få smake at Gud er god, og da 
måtte de være i hans nærvær. Derfor fylte vi huset med lovsang 
fra kassetter og CD-er, og vi sang selv sammen med dem. Vi ønsket 
å lære barna å prise Gud, for vi visste at det behaget ham: 

[…] og barna som ropte i helligdommen : «Hosianna, Davids sønn!» 
[…] «Du har latt småbarn og spedbarn synge din pris!»  
(Matt 21,15–16)

Vi var på møter og leirer med dem for at de skulle kjenne Guds 
nærvær i forsamlingen, og at de skulle få gode vaner med å være 
der menigheten samlet seg. Vi tok med oss leker, blader og mat. 
Selv om de ikke fulgte med på alt fordi de var for små, fikk de 
kjenne at det var godt å være i Guds nærvær. Etter som de vokste 
til, kunne de bli mer og mer deltakende. De var aldri for små til å 
være med. 

Kall folket sammen og innvi forsamlingen, la de gamle komme, ta 
småbarn og spedbarn med. (Joel 2,16)

«La de små barna være, og hindre dem ikke fra å komme til meg. For 
himmelriket hører slike til.» (Matt 19,13–15)

Vi ba for sønnene våre hver dag, 
og hadde bønnestund med dem om 

kvelden.
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Kontakt, oppmerksomhet og disiplin
Vi ba for sønnene våre hver dag, og hadde bønnestund med dem 
om kvelden. Da snakket vi om hvordan dagen hadde vært, ba for 
hendelser de var oppe i og takket for bønnesvar og alt vi var takk-
nemlige for. Svein ønsket at de hver kveld skulle få med seg noe 
fra Bibelen. Vi leste kristne barnebøker som var tilpasset deres 
alder, og de fikk tidlig sin første barnebibel. Hver kveld leste vi fra 
den. På den måten ble Guds ord sådd inn i dem helt fra starten, og 
Gud har lovet at det ikke skal vende tomt tilbake (Jes 55,10–11). 
Ved å sitte med barna på fanget eller tett ved siden av oss mens vi 
leste hver kveld, fikk de dekket noe av behovet for fysisk kontakt. 

Vi ønsket å ha måltidene felles hvor vi kunne sitte sammen 
rundt bordet og dele livet med hverandre. Først takket vi for maten 
med et bordvers eller bønn. Etter hvert som barna vokste til, var 
det ikke like lett å ha alle måltidene felles på grunn av mange ulike 
behov, men da prioriterte vi middagen. Under dette måltidet fikk vi 
høre hvordan dagen på skolen hadde vært, og vi delte med hver-
andre det vi hadde på hjertet. Da var vi sikre på at alle var sett, 
hadde fått øyekontakt og konsentrert oppmerksomhet. 

Søndagen ble for oss en familiedag hvor vi også kunne være 
med på gudstjenester eller møter sammen. Inspirert av Ross Camp-
bells punkter tok vi oss tid til å være sammen som familie og gjøre 
ting sammen. På den måten fikk vi en god mulighet til å sikre 
behovet for øyekontakt, fysisk kontakt og konsentrert oppmerk-
somhet. 

Når det gjaldt disiplin, forstod vi snart at vi måtte samarbeide. 
Forutsigbare rammer gir barna trygghet. Vi respekterte hverandres 
grenser, men vi måtte også diskutere oss i mellom hvor grensene 
skulle være. Dette deltok ikke barna i. Barna ble flere ganger 
oppgitte over at det ikke var mulig å få ja hos mamma hvis pappa 
hadde sagt nei, og omvendt. I tiden før barneskolen er det svært 
viktig å vise barna hvor grensene er. Det er veldig vanskelig å lære 
barna at et nei er et nei i ungdomsalderen hvis de ikke har lært det 
før skolestart. Dette er et ledd i å trene barna til å være lydige mot 
Jesus og det som står i Bibelen.

Det er veldig vanskelig å lære 
barna at et nei er et nei i 
ungdomsalderen hvis de ikke har 
lært det før skolestart.
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Også deres barn, som ennå ikke kjenner den [loven], skal høre den, så 
de lærer å frykte Herren deres Gud […] (5 Mos 31,13)

«Legg dere nå på sinne alle de ord som jeg i dag har talt til advarsel 
for dere. Og gi barna påbud om at de skal holde alle budene i denne 
loven og leve etter dem.» (5 Mos 32,46)

Paulus har en klar oppfordring til både barn og foreldre: 

Dere barn skal være lydige mot foreldrene deres […] Du skal hedre din 
far og mor […] Dere fedre vekk ikke sinne og trass hos barna, men gi 
dem den oppdragelse og rettledning som er etter Herren vilje. (Ef 
6,1–4)

Ved å lære å frykte Herren, vil Gud velsigne både barna og forel-
drene: 

Han velsigner dem som frykter ham, både små og store! (Sal 115,13)

Det er alltid nåde og tilgivelse når noen feiler, og det er viktig at vi 
som voksne også kan be barna om tilgivelse når vi feiler og gjør 
urett mot dem. 

Tid og overskudd
Da vi fikk vårt første barn gikk Marit ned til 50 % stilling i jobben, 
og da tredjemann kom ble hun hjemme på fulltid noen år. Senere 
jobbet hun deltid. Svein hadde lange arbeidsdager, og vi ønsket å 
ikke være for slitne og travle overfor barna våre. Det at Marit  gikk 
ned i stilling ga oss også overskudd til å være med å bygge opp et 
kristent barne- og ungdomsmiljø rundt barna. Vi ønsket at de 
skulle ha kristne søsken på sin egen alder, og da måtte vi jobbe for 
det. Vi engasjerte oss i søndagsskole, familiegospel, klubb og etter 
hvert cellegruppe for ungdommene, ettersom våre egne barn 
vokste opp. Mange av nabobarna og venner av barna våre kom 
med på disse aktivitetene, og mange av dem tok etter hvert imot 
Jesus som Herre og frelser. I tillegg støttet vi opp om barnas inter-

Det er viktig at vi som voksne også 
kan be barna om tilgivelse når vi 

feiler og gjør urett mot dem.
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esser og hjalp til i fotball, korps og ski. I dag er sønnene våre 21, 
24 og 26 år, og Marit jobber i full stilling igjen.

Samarbeidet med kristne familier på bygda på tvers av menig-
hetstilhørighet var utrolig givende. Vi ble som en stor familie som 
støttet hverandre i alle utfordringer småbarnsfamilier møter. 
Samværet med de andre voksne ble en god støtte for oss hvor vi 
kunne diskutere de utfordringene vi stod i, og be for hverandre. 
Barna som var med i dette fellesskapet har sterke bånd seg imellom 
den dag i dag, etter at de har blitt voksne og flyttet ut. 

Vi var tilstede i aktivitetene sammen med barna og ungdom-
mene, og bygget relasjoner der. I neste avsnitt nevner vi tre 
punkter vi la vekt på. I tillegg hadde alle voksne i dette miljøet 
åpne hjem hvor ungdommene kom og gikk etter behov. Hvis det 
var noe de lurte på eller strevde med, kunne de alltid spørre oss om 
hjelp eller veiledning. Noen av ungdommene ble også veiledere for 
nye venner som søkte å forstå mer av hvem Jesus var. Hjemmene 
våre var ofte fulle av ungdommer i helgene. Vi gjorde ikke så mye 
utenom å være tilgjengelige, men Jesus arbeidet i mellom oss og 
ga vekst.

Læring og rettledning
I fostringen av barn og ungdom var det tre punkter vi la vekt på:

1. Vise oppriktig interesse for hvert barn, og la dem få kjenne 
Guds kjærlighet igjennom de voksne. Dette krever at vi har tid til 
dem.

2. Gi barna oppgaver tidlig. De lærte seg å legge hendene på 
syke og be for dem, takke Gud for alle ting og holde andakter/dele 
Guds ord for hverandre.

3. Gode forbilder. Ved å reise på leir og få besøk av eldre 
kristne ungdommer, fikk barna gode forbilder.

Det er nåde fra Gud og ikke en selvfølge at barna følger Jesus. Men 
Gud viser oss i Bibelen at han ønsker at de skal bli frelst, og han 
gir løfter om det. 

Vi gjorde ikke så mye utenom 
å være tilgjengelige, men Jesus 
arbeidet i mellom oss og ga vekst.
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Min Ånd vil jeg utøse over din ætt, min velsignelse over din etterslekt. 
De skal vokse opp som siv mellom vann, som popler ved bekkefar. En 
skal si: «Jeg tilhører Herren», en annen skal kalle seg ved Jakobs 
navn. (Jes 44,3–5)

Jeg vil kjempe mot dem som strir mot deg, og dine barn vil jeg frelse. 
(Jes 49,25)

Alle dine barn skal bli opplært av Herren, og stor blir freden for dine 
sønner. (Jes 54,13)

Gud ønsker at vi skal lære og rettlede barna gjennom hele dagen, 
og han ber oss fortelle om Jesus til våre barn slik at de kan fortelle 
det videre til neste generasjon. 

Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du 
skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og 
når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Bind dem 
om hånden som et merke og ha dem på pannen som en minneseddel. 
Skriv dem på dørstolpene  i huset og på portene dine. (5 Mos 6,6–9)

Fortell om det til deres barn, og de skal fortelle om det til sine barn, 
som igjen skal fortelle det til neste slektsledd. (Joel 1,3)

Gud vil at vi skal veilede barna når de velger feil, og vise dem rett 
vei. Dette ser vi i eksempelet om presten Eli og sønnene hans som 
ikke er lydige mot Gud. Det hele ender med at Gud forkaster Eli-
ætten (1 Sam 2,12–36).

Trygge foreldre
Det er viktig at vi som foreldre pleier forholdet vårt til Jesus. Det 
står at barna har det trygt når foreldrene holder seg til han. 

Den som frykter Herren, har et sikkert vern, det er en tilflukt for hans 
barn. (Ordsp 14,26)

Det er viktig at vi som foreldre 
pleier forholdet vårt til Jesus.
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Rettferdig er den som er hel i sin ferd, og lykkelige er barna etter ham. 
(Ordsp 20,7)

Menigheten har også et ansvar for å hjelpe foreldrene med oppdra-
gelse av barna og deres åndelige utvikling. I flere år var vi på ekte-
skapsweekender i regi av Ungdom i Oppdrag, og der fikk vi god 
opplæring og hjelp til å pleie vårt eget ekteskap. Det var det beste 
grunnlaget for å kunne oppdra og rettlede barna våre på en god 
måte. Mye vi lærte der var også aktuelt i forholdet til barna. Vi 
synes det er interessant at Paulus gir eldre kvinner et spesielt 
ansvar i å lære yngre kvinner å elske sine menn og oppdra sine 
barn. Jeg tror også dette kan gjelde yngre ektepar, ikke nødven-
digvis bare yngre kvinner. Det viktige er at vi trenger veiledning.

[…] men være lærere i det gode, så de kan lære de unge kvinnene å 
elske mann og barn, leve sømmelig og rent, være gode husmødre og 
underordne seg sine menn, slik at Guds ord ikke blir spottet.  
(Tit 2,3–4)

Dr. Ross Campbell sier det slik: «En viktig ramme er hvor viktig 
den ekteskapelige enheten er i et barns liv. Jo sterkere og sunnere 
dette forholdet er, desto færre problemer vil vi møte som foreldre.» 
(kap 2 i «Er du glad i meg?», Dr. Ross Campbell). Det er derfor det 
er viktig å hjelpe til med å bygge gode og sterke ekteskap i menig-
heten. Det vil skape gode rammer i barnas liv, og være et godt 
fundament for oppdragelsen av dem.

Vi skal ikke stå alene i utfordringene med å oppdra barna våre. 
Jesus hjelper oss, og hører våre bønner. 

Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene 
så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. (Mal 4,6)

Gud skal gjøre det. Han er mektig til å gjøre alt. Vi har ofte trøstet 
oss med dette bibelverset: 

«For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig»  
(Matt 19,26) ■

Vi skal ikke stå alene i 
utfordringene med å oppdra barna 
våre. Jesus hjelper oss.

Referanser:
• Dr. Ross Campbell: «Er du glad i meg?» – 
En bok om barns behov og foreldres ansvar. 
Utgitt på Prokla Media.
• Bibelen (1978-utgaven)
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Tekst: Johannes Knudsen

– Høyrefoten vokste ut  
foran øynene mine

PERSONLIG HISTORIE

Johannes Knudsen forteller sitt vitnesbyrd: om 
helbredelse, møte med Gud, bønn og et forandret liv.

Jeg er oppvokst i et kristent hjem på Frekhaug med min mor. Altså 
har jeg gått på kristne møter og barnesamlinger hele oppveksten 
og sett på meg selv som en kristen. Jeg gikk til og med på kristen 
skole. Barndommen var likevel litt trøblete med en far som var 
narkoman og som aldri var til å stole på. Etter som årene gikk fikk 
barnetroen mindre og mindre å si for meg og Jesus fikk ikke plass i 
hverdagen min. Jeg ga livet til Jesus på kristne leirer om 
sommeren, men det ble aldri noe gjennombrudd. Verst ble det da 
jeg begynte på videregående. Fordi det nesten ikke var andre 
kristne på skolen ble det en stor overgang for meg. Væremåten til 
de andre elevene påvirket meg, og det ble vanskelig å leve som 
kristen. På denne tiden var jeg også aktiv syklist og hadde store 
treningsmengder. Samtidig slet jeg med tanker om å være tykk, det 
resulterte i at jeg ble undervektig. Det var mange omstendigheter 
som gjorde at jeg raskt drev lenger og lenger bort fra Gud uten å 
vite om det selv.

På slutten av videregående kom det et nytt mål: militæret. På 
fritiden ble syklingen erstattet med soldattrening, og time etter 
time i skogen med tung sekk ble min nye hverdag. Jeg endte til 
slutt opp som grensejeger i Finnmark, noe som ikke akkurat hjalp 
kristenlivet mitt. Nå var planen å reise til Afghanistan, men Gud 
ville det annerledes. Det var nemlig i Forsvaret at livet mitt skulle 
få det store vendepunktet. 

På grunn av en fot som var lenger enn den andre slet jeg med 
vond rygg gjennom hele soldatutdanningen. I mai 2014 var jeg 

HELBREDELSE
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Planen var å reise til 
Afghanistan, men Gud ville det 

annerledes.
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Johannes ble helbredet, og livet hans ble 
totalt forvandlet. – Gud var plutselig blitt 
noe ekte.
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hjemme på permisjon fra militæret og dro på et kristent ungdomsmøte 
som heter LINK. Møtet var helt greit, men jeg syntes det var ganske 
kjedelig. Taleren var en liten dame som heter Elise Litleskaret – et navn 
jeg aldri kommer til å glemme. Da hun var ferdig å tale fikk hun et 
kunnskapsord som lød slik: «Det sitter en i salen som har vondt i kors-
ryggen grunnet en fot som er lengre enn den andre.» Jeg ble helt 
målløs. Jeg husker jeg satt midt i salen og så rundt meg i tilfelle ordet 
var til noen andre enn meg. Men det var det ikke. Jeg rakk til slutt 
forsiktig opp hånden, og hun sa at vi skulle be for meg etterpå. 

Etter møtet kom Elise bort til meg og kompisene mine. Hun sa at jeg 
skulle sette meg med ryggen helt inntil stolen og strekke beina rett ut. 
Jeg gjorde som hun sa. Deretter ba hun kompisene mine om å være med 
å be for meg. Jeg kunne se at de var nesten like skeptiske som meg, men 
de gjorde som hun sa. Mens de ba kjente jeg noe som jeg aldri kommer 
til å klare å beskrive. Høyrefoten min vokste ut foran øynene mine og 
føttene var plutselig like lange. Jeg forsto ingenting. Jeg var i sjokk og 
klarte ikke en gang å vise glede. Da jeg reiste fra det møtet var jeg ikke 
den samme. Det var ingen merkbar forskjell, utenom det med foten, 
men Gud hadde sådd et såkorn i meg. 

Jeg droppet drømmen om Afghanistan og tok med Bibelen til Finn-
mark i stedet. Jeg gjemte den under puten for at ingen skulle se den, 
men passet på å lese i den når det ikke var andre til stede. Jeg fikk jobb-
tilbud på Nordhordland Kristne Grunnskole og begynte å gå fast på 
LINK igjen. Jeg vokste i troen på Gud og holdt fast på at han hadde 
helbredet meg. Gud var plutselig blitt noe ekte. I februar 2015 dro jeg til 
India med en god venn av meg. Her fikk vi se ungdommer som virkelig 
var i brann for Jesus og jeg ble utrolig inspirert. Før vi reiste tilbake 
fikk jeg en profeti over livet mitt og ble døpt i Den hellige ånd. 

Etter denne turen startet vi en bønnenatt på LINK der vi ba i tolv 
timer i strekk, og vi begynte å se en forandring i ungdommene på LINK. 
Sommeren 2015 var vi fire gutter som dro på Awakening Europe 
(kristen konferanse, red.anm.) i Tyskland. Her var temaet å ha en evan-
geliserende livsstil, og det gjorde inntrykk på oss alle. Livet mitt ble 
totalt forandret. Plutselig begynte folk å bli helbredet på gaten, tog, 
butikker, kjøpesentre og ikke minst på LINK.

Jeg takker Gud for forandringen jeg har hatt og ikke minst for alle 
som har bedt for meg i alle år. Bønn fungerer, og det er jeg et svært 
godt eksempel på. ■
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Tekst: Dag Erlandsen,  
daerl@tnett.no

Plutselig en morgen våknet Rita helt uten smerter –  
for første gang på åtte år. Gud hadde helbredet henne!

– Etter alle nedturene kunne jeg nesten ikke tro det. Tenk om smer-
tene kom tilbake. Tenk om jeg skulle gå rundt og si at jeg var blitt 
frisk, og plutselig en dag var jeg det ikke likevel.

Men Rita Ørnes er blitt frisk. Siden søndag morgen 25. januar i 
år har alt vært annerledes. Hun har fått livet tilbake. De korte 
spaserturene er blitt gradvis lengre. Hun har fått mer overskudd. 

– Det er fantastisk. Et nytt kapittel har begynt. Det kan nesten 
ikke beskrives. 

Komplisert sykdom
Astma og allergier, fibromyalgi, flere prolapser, medfødt skjevhet i 
ryggen, og isjasnerve i klem. Kronisk tretthetssyndrom, sterke 
smertestillende medisiner. Etter siste barnefødsel, og første prolaps 
i ryggen ble Ritas helsetilstand gradvis verre. Hun hadde gode 
perioder, etterfulgt av dårlige perioder. Men for hver gang ble den 
dårlige perioden verre enn den forrige. 

Ritas kompliserte sykdomshistorie er ikke hyggelig lesning, og 
den beskjedne småbarnsmoren liker heller ikke å snakke om den til 
noen.

– Det er privat og sterkt personlig, både sykdommen, og det at 
Gud har helbredet meg. Å stå fram med dette er liksom ikke meg. 
Men; jeg ønsker å gi ære til Jesus, gi håp til dem som sliter med 

Vendepunktet kom 25. januar
INTERVJU

Rita Ørnes (38) er gift med Rune Ørnes, og 
mor til Sunniva, Lovise, Marie og Teodor. 
Utdannet sykepleier, oppvokst i Lofoten, har 
bodd mange år i Vesterålen, og flyttet nylig 
til Tromsø.
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langvarig sykdom og ber om helbredelse. Fortelle alle at Gud fort-
satt helbreder mennesker.

Rita mener årsaken til sykdommen delvis ligger langt tilbake i 
tid. Hun visste knapt hva det var. Men kroppen visste det. Når hun 
nektet å la seg sykemelde. Når hun konsekvent så bort fra seg selv 
og prioriterte å få hverdagen til å gå for familien og de andre 
rundt seg. Da kom reaksjonene gradvis, sjelelig og fysisk. 

– Som om du har småstein i skoen du ikke tar ut, og i stedet 
begynner å kompensere ved å endre ganglaget. Det forplanter seg i 
hele bevegelsesmønsteret. Så kommer belastningsskadene, skjevhe-
tene. Alt blir som en snøball som begynner å rulle, og drar på seg 
lag på lag, inntil den er så stor at du ikke klarer å håndtere den.

Hun sluttet i pleiejobben og ble avdelingsleder på et dagsenter 
for psykisk utviklingshemmede. Var virkelig tent på å begynne i 
nytt arbeid uten tunge løft av pasienter. Men kroppen sa stopp. Det 

– Det føltes som jeg var fanget i en tun-
nel, og ikke ante når eller hvordan jeg 
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var snart jul, og Rita kollapset. Hun ville jobbe, men klarte ikke. 
Sykemeldingsperiodene ble mange og lange, inntil hun måtte innse 
at hun ikke kunne stå i denne jobben. 

– Det blir en lang vei for deg å komme tilbake i jobb, sa legen. 
Kanskje kommer du aldri dit. 

Smerter
Det var vondt å sitte, vondt å ligge, vondt å leve. Rita var helt 
avhengig av sterke smertestillende medisiner for å klare å stå opp 
og hangle seg gjennom dagen. Det gikk mye krefter bare til å takle 
smertene. Det å komme seg i dusjen var et helt prosjekt. Hun hadde 
fire barn å ta seg av, og ropte til Gud om krefter, hver eneste dag. 

– Det føltes som jeg var fanget i en tunnel, og ikke ante når 
eller hvordan jeg skulle komme ut. Jeg så ingen lys, ingen åpning i 
tunnelen.

De fleste som kjenner Rita, har også hørt hennes vakre sang-
stemme. Jenta fra Lofoten har sunget i kor fra hun var liten, og 
traff sin kjære Rune første gang på et kortreff i Vesterålen.

– Musikken er viktig. Den er mitt sjelsspråk, når ordene ikke 
strekker til. 

På dager hvor hun ikke orket å be, satte hun på en CD med 
lovsang, og var sammen med Gud likevel. Gang på gang var hun 
framme til forbønn. Hun ble ikke helbredet, men sluttet aldri å tvile 
på Guds trofasthet.

Profeti om helbredelse
Sommeren 2014. De var på Lys og Salt-konferansen på 
Hedmarktoppen. På et kveldsmøte ble det invitert til forbønn. Rita 
så ingen vits i å gå fram. – Du vet jo om meg, Gud. Vil du helbrede 
meg, så gjør du det.

Men på benkeraden foran dem satt Knut og Elisabeth Osland. 
Rita opplevde at hun skulle be dem om forbønn. De profeterte over 
henne: «Det vil ta tid, men du skal bli helbredet. Og når du blir det, 
skal du ikke være redd for at det skal komme tilbake». 

Helbredelsesprosessen har dreid seg om mer 
enn rygg, bein og muskulatur. Gud har også 

leget de sjelelige sår. 

Hun hadde fire barn å ta seg av, 
og ropte til Gud om krefter, hver 
eneste dag. 

HELBREDELSE
Vi trenger heldigvis ikke dra til Afrika eller Asia for å høre historier om 
helbredelse. Også her til lands ser vi en oppblomstring av dette. Helbredelse 
er en sentral del av evangeliet Jesus ba oss bringe ut til verden. Fokusdelen i 
dette nummeret av FOLK tar for seg både det bibelske grunnlaget for helbre-
delse, og flere vitnesbyrd om helbredelser som skjer i dagens Norge.



HELBREDELSE
Vi trenger heldigvis ikke dra til Afrika eller Asia for å høre historier om 
helbredelse. Også her til lands ser vi en oppblomstring av dette. Helbredelse 
er en sentral del av evangeliet Jesus ba oss bringe ut til verden. Fokusdelen i 
dette nummeret av FOLK tar for seg både det bibelske grunnlaget for helbre-
delse, og flere vitnesbyrd om helbredelser som skjer i dagens Norge.

HE
LB

RE
DE

LS
E



  51

Men det ble bare verre
Det er september 2015. Jeg møter Rita på Rivermont leirsted 
utenfor Harstad. Jeg husker godt vi møttes her for ett år siden. Da 
var det gått to måneder siden Lys og Salt, og Rita var blitt merk-
bart verre. Bare uker etter sommerkonferansen, og Knut og Elisa-
beths forbønn, fikk hun enda en prolaps. Det var gått fra galt til 
verre. Å være langvarig syk blir en sorgprosess, en ydmykende 
følelse av å være mislykket, av å være mindreverdig. 

– Det ble en veldig, veldig tøff høst. Det blir ikke noe familieliv 
når en er så syk. Livet blir røvet fra en. Trøsten var det profetiske 
ordet med løfte om helbredelse. 

Rita våkner opp, det er tidlig morgen, søndag 25. januar 2015. 
De skal på gudstjeneste. Hun må få i seg tablettene. Hun skulle tatt 
dem for to timer siden. Hvis hun ikke skynder seg nå, vil dagen 
være ødelagt. Hun er lei av alt som heter medisiner, men må ta 
dem likevel. Hun snur seg i senga, og stusser. Det var ikke vondt å 
snu seg. Hun står opp. Fortsatt ikke vondt. Hun er ikke stiv i 
kroppen heller. Hva er det som skjer?

– Det var ingenting spesielt med denne søndagen, det var en 
helt vanlig dag. Men Gud hadde gjort noe, jeg visste ikke helt hva.

Ikke si det til ungene!
Rita er sykepleier, og vet at man ikke skal slutte brått med sterke 
smertestillende medisiner. Man må trappe gradvis ned. Men dette 
var så spesielt at hun bestemte seg for å ikke ta medisinen denne 
dagen. – Jeg følte sterkt at Gud var legen og at han hadde grepet 
inn. Da trengte jeg ikke medisinene.

Hun bestemte seg for å ikke si dette til noen. Hun var sikker på 
at dersom hun sa det til et eneste menneske, ville smertene komme 
tilbake. Men planen mislyktes. Så snart hun dukket opp til frokost, 
så Rune at ektefellen var forandret. – Hva er det som har skjedd? 

– Jeg vet ikke hva det er, men akkurat nå har jeg ingen 
smerter, svarte hun. De takket Gud for det, men bestemte seg for å 
ikke si det til ungene, så ingen skulle bli skuffet. De gikk på guds-
tjeneste, og under lovsangen opplevde Rita sterkt at hun likevel 
skulle gå fram til mikrofonen og si at noe hadde skjedd, og takke 

Rita sammen med ektemannen Rune.

– Jeg vet ikke hva det er, men 
akkurat nå har jeg ingen smerter.

HELBREDELSE
Vi trenger heldigvis ikke dra til Afrika eller Asia for å høre historier om 
helbredelse. Også her til lands ser vi en oppblomstring av dette. Helbredelse 
er en sentral del av evangeliet Jesus ba oss bringe ut til verden. Fokusdelen i 
dette nummeret av FOLK tar for seg både det bibelske grunnlaget for helbre-
delse, og flere vitnesbyrd om helbredelser som skjer i dagens Norge.



52 

for at denne dagen var smertefri. Hun visste ikke hva som ville 
skje i morgen eller i neste uke, men hun visste at der hun sto nå, 
kjente hun ikke smerter. Menigheten gledet seg og takket Gud.

Og slik har det fortsatt. Gradvis har Rita fått livet tilbake. – Det 
var ikke slik at jeg plutselig var der jeg hadde vært åtte år tidligere. 
Men noe fantastisk hadde skjedd. Jeg kunne begynne å bygge meg 
opp igjen. Jeg kunne gå en tur på over ti minutter uten å måtte gå 
til sengs når jeg kom hjem igjen. I stedet kunne jeg ha krefter til å 
å sette på middagen, og hjelpe ungene med lekser. Det var som å 
komme ut i lyset, i åpent landskap. Å kjenne varmen fra sola og 
lukta fra naturen. Jeg kunne leve igjen.

– Jeg kunne gå en tur på over ti minutter uten 
å måtte gå til sengs når jeg kom hjem igjen.
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Vintermånedene ble en grundig test på dette nye. Rita hadde 
lært seg at meteorologene ikke bare meldte været de neste dagene, 
men også dagsformen hennes. Ble det lavtrykk, ville hun være 
sengeliggende. Ble det høytrykk, var utsiktene bedre. Vinteren 
2015 ble en skikkelig «skjitvinter», for å si det på godt nordnorsk. 
Vinterstormene sto i kø, snø og regn vekslet med timers 
mellomrom, fiskeflåten kom seg ikke på havet. Men Rita ble stadig 
friskere.

Helbredelsesprosess
Rita er av den reflekterende sorten. Hun tenker at helbredelse er 
fantastisk, men at det er viktig for alle å være takknemlig. – Ingen 
av oss kan garantere for egen helse. Det er alltid rett og godt å gi 
Gud ære for hver dag man er frisk.

Gjennom alt som har skjedd, har hun aldri tvilt på Guds 
trofasthet. Gud er Gud, vi kan ikke gjøre noe fra eller til, han har 
all makt. Herren elsker oss ikke for hva vi gjør, men for hva vi er. 

– Jeg opplever å være i en prosess. Det har pågått hele denne 
våren, hele sommeren, og nå i høst. De tyngste plagene ble fjernet 
der og da. Men derfra har jeg måttet trene meg opp, utvide grenser, 
og ta livet tilbake. Vi flyttet til Tromsø på forsommeren, og jeg var 
redd det skulle bli en nedtur av alt ekstraarbeidet. At alt skulle 
komme tilbake, med det skjedde ikke. Det profetiske ordet fra i fjor 
sommer har holdt. 

Men for Rita handler det altså ikke bare om fysiske plager. 
Helbredelsesprosessen har dreid seg om mer enn rygg, bein og 
muskulatur. Gud har også leget de sjelelige sår. 

– Dette er så dyrebart. Å snakke om det til andre enn mine 
nærmeste føles nesten som å utlevere sjelen min. Samtidig er jeg 
så privilegert. Jeg har jo ikke gjort noe for å fortjene alt dette. Så 
jeg må bare si: All ære til Gud! ■
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Helbredelse er fantastisk, men 
at det er viktig for alle å være 
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Elise Monclair Litleskaret,  
elise-stav@hotmail.com

Elise Litleskare er gift med Øystein, har to barn, 
bor i Nordhordland og er med i menigheten 

Kristent Fellesskap der. Hun er lærer ved Bergen 
Bibelskole og trener elevene i å høre fra Gud 
og evangelisering. Mange mennesker har fått 

uventede møter med Gud på gata, i butikken eller 
på bussen gjennom Elises lydhørhet og lydighet 

mot Den hellige ånd.

INSPIRASJON

Helbredelse – helt normalt

Gjennom flere år har jeg fått være med å se Gud helbrede 
mennesker. De 2–3 siste årene har antall helbredelser økt. 
Det ser ut til at det å be for syke har blitt en mer normal 
del av hverdagen for mange kristne. 

Livet med Den hellige ånd er veldig spennende, og Gud elsker å ta 
oss, barna hans, med på eventyr. Det er fantastisk å se mennesker 
bli berørt av Guds kjærlighet, enten det skjer gjennom et ord fra 
Gud, ved at evangeliet blir forkynt, eller ved at Gud helbreder 
mennesker fra sykdommer og skader. 

I Nordhordland er vi en gjeng fra menigheten Kristent Felles-
skap og flere andre menigheter, i  alderen 15–85 år, som ukentlig 
går ut på gater og kjøpesentre for å gi mennesker et møte med 
Jesus. Nesten hver gang vi er ute, møter vi mennesker som trenger 
helbredelse fra et eller annet – noen mindre ting, andre større. De 
fleste vi møter pleier å være positive til å bli bedt for, selv om flere 
av dem ikke forventer at noe vil skje. Da er det helt fantastisk å se 
hvordan hjertene deres smelter i møte med en levende Gud, når 
Gud kommer med sin kraft og helbreder dem.

Evangelisering i Førde
Rett før sommeren var jeg og noen av venninnene mine på 
husmorferie til Førde. Et av målene med turen var blant annet å 
evangelisere i Førde sentrum. Før vi gikk ut brukte vi god tid i 
Guds nærvær ved å lovsynge og be til Gud sammen. Vi ble fylt 
med forventning om at Gud ville gjøre store ting. Forventning blir 
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Han ble umiddelbart helbredet i 
kneet, og ble så begeistret at han 
spurte om vi kunne be for foten 
hans også.

skapt i Guds nærvær, der Jesus blir virkelig for oss. Flere ganger 
har vi erfart at forventning er en landingsplass for Den hellige ånd. 
Han trives i en atmosfære av tro, det gir han rom til å handle 
gjennom oss. Mens vi var i Guds nærvær ba vi frimodig om at alle 
vi møtte den dagen skulle bli helbredet når vi ba, slik Bibelen sier 
at alle som kom til Jesus ble helbredet.

Før vi gikk ut fortalte Gud oss at vi skulle møte noen jenter 
som skulle sitte på en benk under et tre. Da vi kom frem så vi tre 
jenter sitte under et tre på en benk, slik Gud hadde vist oss på 
forhånd. Gud gav oss også ulike kunnskapsord om hva de vi møtte 
kom til å trenge helbredelse fra. Og de fleste ordene stemte. En av 
jentene vi møtte hadde flere ulike plager, f.eks knekking og smerte 
i håndleddene. Hver gang hun vred hånden rundt, knakk det høyt 
så alle kunne høre det. Den samme jenta hadde også problemer 
med albue, hodepine og et bein som var betydelig kortere enn den 
andre.

Vi fikk be for henne, og Gud helbredet henne fra alt sammen 
– også den høye knekkingen gav seg med en gang. Dette førte til 
stor begeistring i jentegjengen, og vi fikk be for en av venninnene 
hennes også. Vi rakk ikke legge hender på kneet hennes, for 
jentene hadde noen som ventet på dem og måtte straks gå. Men i 
det vi talte ut helbredelse ble kneet hennes helbredet. Det hele 
endte med stor begeistring blant jentene, og vi fikk fortelle dem at 
Jesus elsker dem, og gav dem en bok av forkynneren Erling Thu 
som forklarer meningen med livet.

Litt senere var vi i en butikk der Gud ledet oss til en eldre 
mann, som hadde smerter i kne, rygg og hofte. Han ble umiddel-
bart helbredet i kneet, og ble så begeistret at han spurte om vi 
kunne be for foten hans også. Med en gang vi ba gikk all smerte 
vekk. Vi fikk også be for ryggen hans som hadde metallimplantat, 
men akkurat dette kunne han først teste ut senere på kvelden når 
han skulle legge seg. Etterpå fikk vi dele evangeliet med mannen. 
Han ble tydelig berørt og sa at dette med Jesus var noe han måtte 
tenke på.
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Helbredelse er et møte med Gud, 
som ofte drar mennesker i retning 

av Jesus. 

Det funker!
For litt siden møtte vi blant annet en ungdomsgjeng som Den 
hellige ånd ledet oss til. Jeg hadde bedt for den ene gutten for ca 
to år siden. Den gangen ble han helbredet fra mageproblemer. Da 
han sa dette foran vennene sine, var det ingen av dem som sa nei 
til å ta imot forbønn. Denne samme gutten hadde hatt mye 
problemer med kneet etter fotball, og smerter i en tå, og da vi ba 
forsvant all smerte med en gang. Han ble skikkelig begeistret da 
Jesus helbredet han, og utbrøt flere ganger: «Det funker, det 
funker!»  

Både han og venninnen hans ble skikkelig inspirert av det som 
skjedde, og rett etter fikk vi be for henne også. Vi spurte gutten 
som ble helbredet om han ønsket å være med å be for venninna, 
som hadde smerter i nakken, og det ville han veldig gjerne. Hun 
ble helbredet med en gang, og sa at det føltes som en bør lettet fra 
skuldrene. Til slutt fikk de to ungdommene være med å be for 
kameraten som hadde smerte i akillesen, og gleden var stor da 
Jesus helbredet han også. Det hele endte med en god samtale om 
Jesus før ungdommene gikk videre til bussen.

Helbredelse er et møte med Gud
Når vi er ute og møter folk, spesielt ungdommer, ser vi ofte at 
dersom noen har blitt helbredet tidligere, er de gjerne frimodige 
med å fortelle dette til vennene sine. Dermed får vi en inngang til 
å be for de andre også. 

Det er ikke alltid vi får utfordret de vi ber for til å ta imot 
Jesus der og da. Men jeg har fått oppleve å lede folk som har blitt 
helbredet ved tidligere anledninger til Jesus. Helbredelse er et møte 
med Gud, som ofte drar mennesker i retning av Jesus. 

Når folk får et personlig møte med Guds kraft blir Jesus 
levende og virkelig for dem. De får erfare at Gud er kjærlighet, og 
at han bryr seg om dem. Jesus sier at et av kjennetegnene på dem 
som tror, er at de skal legge hendene på syke, og de skal bli friske 
(Mark 16,17–18).

Det er så oppmuntrende og trosstyrkende å se hvordan Gud 
igjen og igjen bekrefter sitt ord ved å helbrede, når vi velger å ta 
steget ut i tro og ber for dem som er syke. ■
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Ingrid Mosevoll Aglen,  
imosevoll@gmail.com

 Ingrid er gift med Jakob og er med i  
forsamlinga Kristent Fellesskap i Bergen.  

Til vanleg arbeider ho som sjukepleiar og med 
utvikling av sjukeheim- og heimetenester  

i Hordaland.

Lækjedom er ein del av den Gud er, og i hans kraft finst 
det utfriing frå sjukdom og plager. Eg ynskjer å fortelje 
nokre historier om kva vår gode Gud har gjort for å 
bringe liv til menneske som eg eller andre eg kjenner og 
har fått privilegiet av å møte. 

Me kjenner ein Gud som er overmåte god, alt han gjer er godt, og 
han elskar menneska så høgt at han sende sin eigen son for å ta på 
seg all vår synd og sjukdom. 

Ein kjenning av meg vart i vår utsett for ei ulykke som forår-
saka ryggskadar som gjorde han sengeliggande. Prognosen frå 
legane var at han kunne bli frisk att, men dette kunne ta minst eit 
år og ville innebere ein del smerter. Eg opplevde Gud oppmuntre 
meg til å seie at eg ber, utan å gjere noko meir ut av det. Dagen 
etter fekk eg ei melding om at til forundring for legane var 
mannen no ute av senga. Guds godleik heldt fram å verke i livet 
hans dei neste dagane, og det tok berre to veker før han var 
attende i full jobb fri for ryggskadar. 

Fekk synet attende
For ei stund tilbake var me ein liten gjeng med folk ute på gatene i 
byen for å finne menneske som var klare for å møte Guds kjærleik. 
Gud hadde på førehand fortalt oss at han ynskte å gjere auge 
friske. På ein benk fann me nokre folk som det viste seg å vere ei 
bestemor med son og barnebarn. Me småprata litt, fortalde dei at 

Lækjedom her og no!
VITNESBYRD
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Dama fekk eit overraska uttrykk i 
ansiktet etter den korte bøna, for 

smertene hadde nemleg forsvunne 
fullstendig.

me var kristne ute for å velsigne menneske, og me spurde om dei 
trong lækjedom for noko. Bestemora fortalde oss at ho per defini-
sjon var blind, det vil seie svært svaksynt, så ho kunne tenke seg å 
få synet attende. Eg skal tilstå at sjølv om eg veit at Gud kan og 
vil lækje, hadde eg vanskeleg for å tru at det kom til å skje denne 
gongen. Heldigvis let eg ikkje desse tankane styre, så me tilbaud 
oss å be for henne. Etter å ha sagt ei kort bøn, braut bestemora ut i 
latter. Me spurde ho kva det var, og ho svara at ho no kunne sjå 
kva som stod på skiltet over gata, noko ho på ingen måte kunne 
tidlegare. Ho såg seg meir rundt om kring, og oppdaga fort at 
synet hennar verka heilt normalt. Dette skapte ei opning for evan-
geliet for både henne og resten av familien, og ei tid etterpå tok 
dei alle imot Jesus som sin frelsar. 

Ei veninne av meg var i sommar på gjennomreise i Paris og 
såg på sin veg ei dame som halta. Den unge kvinna gjekk bort til 
dama og spurde om ho kunne få be for henne om at Gud skulle 
gjere foten god igjen. Den haltande dama takka ja til dette, og fekk 
eit overraska uttrykk i ansiktet etter den korte bøna, for smertene 
hadde nemleg forsvunne fullstendig, og då ho prøvde å gå, gjekk 
ho heilt normalt att. Ein ung mann hadde observert denne 
hendinga og kom difor bort for å høyre om han og kunne få 
forbøn for ein skade i skuldra. Fleire rundar med forbøn måtte til, 
men til slutt kunne mannen lyfte armen heilt strakt opp utan 
smerter, noko han ikkje kunne tidlegare. 

På ein konferanse i sommar kom det eit kunnskapsord frå 
scena om at Gud ynskte å lækje skadar på halebeinet. Under 
forbønsstunda etterpå kom det ei dame fram, men ho ynskte ikkje 
forbøn. Det ho ville var å fortelje at i det ho høyrde kunnskaps-
ordet forsvann smertene i halebeinet som ho hadde vore plaga 
med etter eit fall for tre år sidan. Gud hadde gjort henne frisk utan 
at nokon i det heile hadde bedt for henne. 

Trufast arbeid i bøn
I “Helbredelsessenteret” i kyrkja i Bergen hadde me ei tid ei nett-
side der menneske som ikkje kunne kome til oss for forbøn hadde 
moglegheit for å kontakte oss. Ein mann med ein alvorleg kreftdi-
agnose tok kontakt der. Legane hadde gjeve opp håpet om 
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Igjen hadde Gud gripe inn, men 
denne gongen gradvis og etter ei 
tid med arbeid i bøn.

legedom, og estimerte at han ville leve frå eit til tre år. I eit heilt år 
hadde me jamleg kontakt med denne mannen, me bad for han 
nesten kvar veke, men ingenting hende. Etter eit år med dette byrja 
det likevel å skje noko. På undersøkingane verka det som at svul-
stane byrja å minke, først litt, neste gong litt meir, og så endå meir, 
til slutt kunne ikkje legane lengre finne noko kreft hjå mannen. 
Igjen hadde Gud gripe inn, men denne gongen gradvis og etter ei 
tid med arbeid i bøn. 

Ei kvinne eg møter med svært ujamne mellomrom spurde meg 
for to år sidan om å be for hælen hennar, der ho hadde vore plaga 
med smerter i ein lengre periode. Eg sa sjølvsagt ja til å be for 
henne, og smerta forsvann umiddelbart. To år gjekk før eg møtte 
dama igjen, og ho kunne då fortelje meg at under forbønsstunda 
forsvann ikkje berre smertene i hælen, men ho opplevde og at 
noko skjedde med angsten ho jamleg hadde vore råka av i mange 
år. Hælsmertene hadde aldri kome attende, og det hadde heller 
ikkje angsten. 

Gud lækjer på ulike måtar
Desse historiene er eit lite utval av mange forteljingar om Guds 
godleik. Dei er valde ut med tanke på å illustrere at Gud lækjer på 
ulike måtar, gjennom ulike menneske. Nokre gonger skjer  lækje-
domen i same augneblink som forbøna skjer, andre gonger skjer 
det gradvis og i enkelte tilfelle lækjer Gud der ingen bøner i det 
heile har vorte sagt. Der Guds kraft er, der er det liv. Gud ser også 
alt, og han veit kva menneske treng, han kan lækjer angst når det 
er ein hæl som vert bedt for. Gud lækjer fordi han elskar 
menneske, han lækjer både dei som kjenner han frå før og dei som 
ikkje kjenner han, han lækjer dei med lite tru og dei med stor tru. 
Gud er kjærleik, og difor gjev han menneske liv. ■
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Per Arne Gjerde,  
pag@kristent-fellesskap.no

Per Arne Gjerde, gift med Elin,  
tre barn. Eldste i Kristent Fellesskap i Bergen.

UNDERVISNING

Slik ber du for syke

Jesus ba oss legge hendene på de syke og helbrede dem. I 
denne artikkelen skal vi se på hvordan vi rent praktisk 
kan gå fram i møte med den syke. 

Både Guds ord og våre erfaringer gir oss gode tips til hvordan vi 
kan gjøre dette på en god måte.  Veiledningen i denne artikkelen er 
ikke ment som en teknisk oppskrift, men heller som en veiledning 
som må tilpasses til hver enkelt situasjon.

Bruk det du har i dag
Det er et prinsipp hos Gud at når du forvalter det du allerede har 
fått, så vil du bli betrodd større ting (Matt 25,29). Den som har, 
skal få. Ønsker du å se flere mennesker bli helbredet? Be for flere! 
Da vil Gud betro deg mer – salvelsen vil øke. I tillegg vil du lære 
av erfaringer. Det er enkel matematikk at hvis du ber for ti i stedet 
for en, så er det sannsynlig at flere vil ta imot Guds helbredelse. 
Ikke fokuser på det du ikke har, men bruk det du har i dag.

Hva gjør du når du står med den syke foran deg? 

Slapp av
Slapp av og vær deg selv. Det vil hjelpe både deg og den du ber 
for. Du kan uansett ikke gjøre noen friske i egen kraft, så du kan 
like godt la vær å stresse. En atmosfære av hvile og fred vil  hjelpe 
den syke å ta imot helbredelse. Vær vennlig. Snakk med naturlig 
stemme, og ikke bli  intens og unaturlig. Ikke lukk øynene og be 
intenst i tunger!
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Fordi sykdommer kan ha ulike 
årsaker, trenger vi å lytte til Den 
hellige ånd, samtidig som vi 
snakker med den syke.

Spør den syke
Spør den syke hva problemet er. Målet med dette er å kunne be 
spesifikt. Spør hvor smerten sitter og hva problemet skyldes. 

Sykdom kan ha forskjellige kilder. Det kan være en ren fysisk 
skade, som at jeg falt på glattisen og brakk armen. Men noen 
ganger kan den ha andre årsaker. Uoppgjort synd kan være en slik 
årsak (Jak 5,14–16). Dersom jeg gir rom for uforsonlighet, bitterhet 
eller hat i mitt hjerte, stiller jeg meg i en posisjon der jeg blir 
sårbar for fiendens angrep. Noen ganger er sykdom også direkte 
forårsaket av sykdomsånder (Luk 13,11; Matt 9,32; Luk 11,14).  

Fordi sykdommer kan ha ulike årsaker, trenger vi å lytte til 
Den hellige ånd, samtidig som vi snakker med den syke. Etter at du 
har snakket med den syke, kan du gjerne spørre Ånden om veiled-
ning og hjelp. Du trenger ikke gå direkte til helbredelsesbønnen, 
men for eksempel si til den syke: «La oss invitere Den hellige ånd 
inn i denne situasjonen og bare vente litt i hans nærvær». I de 
fleste tilfeller vil det ikke være noen underliggende årsak, men i 
noen situasjoner vil Ånden gi deg tanker om hva roten til 
problemet er. I så fall kan det være aktuelt å stille noen flere 
spørsmål til den syke. 

Kanskje du får en opplevelse av at det er utfordringer knyttet 
til synd. Du kan da spørre om det er utfordringer i nære relasjoner 
som vedkommende har, og prøve å komme fram til hvor utfor-
dringen ligger. Her er det viktig å gå varsomt frem på en respekt-
full måte.

Tid for å be
Nå vet du litt mer om hva problemet er. Da er det også lettere å 
vite hvordan du skal be. 

Et lite tips før selve bønnen: Be med åpne øyne. Noen ganger 
vil Gud tale til deg gjennom det du ser fysisk. Kanskje berører 
Ånden den du ber for med sitt nærvær rent fysisk eller i følelsene, 
for eksempel gjennom tårer, skjelving, ansiktsuttrykk eller andre 
ting. Dette er et tegn på noe Gud gjør som det er viktig at du får 
med deg. Dette fordi det handler om å samarbeide med ham i det 
han gjør. 
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Jesu seier på korset har gitt han 
autoritet over all sykdom.

Av og til vil vi se at de som blir bedt for blir intens og 
begynner å be selv (ofte i tunger). Men nå er det tid for dem til å ta 
imot, ikke be. Helbredelsen er uansett en gave, så de trenger ikke 
streve. Be dem på en fin måte slappe av og legge merke til hva 
som skjer i kroppen. 

Legg hendene på den syke
Spør om du kan legge hendene dine på den du skal be for. Dersom 
det er passende, legger du hendene på det syke stedet. Om det er 
upassende å legge hendene der, plasserer du dem på skulderen til 
vedkommende. Som i andre veiledningssituasjoner bør man gå 
fram på en varsom måte overfor det motsatte kjønn, både for din 
del og for den andres del. 

Vær spesifikk og kortfattet
Det var stor variasjon i måten Jesus helbredet mennesker på. Det er 
tydelig at han fulgte Åndens ledelse i hvert enkelt tilfelle. Når 
Jesus helbredet de syke, finner vi omtrent aldri at han ba til Gud. 
Som regel befalte han kroppen å fungere, med ord som: «Bli 
seende!» eller «Ører, lukk dere opp!» Andre ganger ga han en befa-
ling som han ba den syke handle på: «Gå og vask deg i Siloa-
dammen!», eller «Stå opp, ta båren din og gå hjem.»

Vi bør unngå lange bønner der vi ber Gud om å gripe inn. Jesu 
seier på korset har gitt han autoritet over all sykdom. Vi gjør 
derfor best i å følge det mønsteret vi ser hos ham. Ta utgangspunkt 
i det den syke har delt med deg. Lytt til Ånden for ledelse om 
hvordan du skal be. Befal frimodig sykdom og smerte å forsvinne. 
Befal helbredelse å komme til kroppen.

La oss si at personen du skal be for har revet over en muskel i 
ankelen. Du kan da be: «Muskel – bli gjort hel!» En annen bønn 
kan være: «Smerte – forsvinn i Jesu navn!» eller «Kne – bli 
helbredet i Jesu navn!»

Gi og få tilgivelse
Vi nevnte ovenfor at kilden til sykdom enkelte ganger kan være 
synd. Jakob skriver:
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Det kan derfor være lurt å spørre 
om personen kjenner noen 
forandring, heller enn om de er 
blitt helt bra.

Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og 
de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal 
troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han 
gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn da syndene for hverandre 
og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes 
bønn er virksom og utretter mye. (Jak 5,14–16)

Samtalen din med den du skal be for kan avklare om det er synd 
som må bekjennes, eller om personen må tilgi noen andre. Da er 
det avgjørende at du hjelper personen til å gjøre dette. Etter at 
dette er gjort, kan du be om helbredelse. Noen ganger vil du finne 
at helbredelsen har skjedd ganske enkelt fordi man tilgav eller 
bekjente synd. 

Be dem sjekke
Når du er ferdig å be, ikke bare gi personen et velmenende klapp 
på skulderen og gå. Be den som mottar helbredelse om å sjekke 
hva som har skjedd. Oppfordre dem til å gjøre en handling de før 
ville hatt vansker med, for å kjenne etter om det har skjedd en 
forandring. Dette krever mot av oss. Vi møter vår egen frykt – hva 
om det ikke har skjedd noe? Men det kan være at nettopp denne 
troshandlingen av å teste ut er med på å forløse helbredelsen. Hvis 
vi skal ha forhåpninger om å helbrede syke, må vi overvinne 
denne barrieren. Vår forventning må være at Gud griper inn – nå! 

Se etter positiv forandring
Ofte vil den du har bedt for kjenne en viss forbedring, uten at de er 
helt smertefrie. Vær obs på at helbredelse noen ganger kommer 
gradvis. Det kan derfor være lurt å spørre om personen kjenner 
noen forandring, heller enn om de er blitt helt bra. Dersom smerten 
er halvert etter at du befalte den å forsvinne, så er jo det oppmun-
trende! Det betyr at Gud holder på å gjøre noe. I tillegg vil det 
oppmuntre troen din!
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Be på ny
En gang måtte Jesus be to ganger for en blind mann (Mark 8,22–
25). Det samme kan også vi med frimodighet gjøre, enten den vi 
ber for kjenner forandring eller ikke. 

Om den vi ber for kjenner en positiv forandring, fortsetter vi å 
be inntil helbredelsen er hundre prosent, eller inntil det ikke skjer 
mer. Når du lytter til vitnesbyrdene fra kristne som har mye erfa-
ring med å helbrede syke, ser du at helbredelse ofte kommer etter 
at man har bedt flere ganger. Sterke helbredelser begynner noen 
ganger med en liten forbedring. Så vær frimodig og pågående i din 
tro. Takk Gud for all positiv forandring som skjer når du ber, og be 
på ny!

Etter at du har bedt
Det er viktig at den du har bedt for opplever kjærlighet. Du må 
aldri anklage noen for mangel på tro. Dersom personen ikke ble 
frisk, så oppmuntre dem til å komme tilbake for bønn siden, eller 
få forbønn fra noen andre. Kanskje du kan gi dem et ord fra 
Bibelen som oppmuntrer og skaper tro. 

Noen vil oppleve et angrep etter at de har blitt helbredet, for 
eksempel i form av smerter og symptomer som kommer tilbake. Du 
kan gjerne forberede dem på at om dette skjer, må de stå imot det. 
Dersom symptomer begynner å komme tilbake, kan personen 
befale det å forsvinne i Jesu navn. ■     

Ressurser
I denne korte artikkelen har vi sett på noen få sider av det å helbrede syke. 
Jeg vil oppmuntre deg til å få mer kunnskap og trening. Det finnes mye 
god undervisning lett tilgjengelig. På YouTube finner du en undervisning av 
John Wimber som heter «The 5 step Healing Model.»

En nestor innen dagens helbredelses-vekkelse er Randy Clark. Hans 
organisasjon Global Awakening har utviklet et nettbasert kurs for å trene 
kristne til å helbrede syke. Jeg har tatt dette kurset selv, og kan varmt 
anbefale det. Du finner mer info på: www.healingcertification.com/. 
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Takk Gud for all positiv 
forandring som skjer når du ber, 

og be på ny!
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Tekst:  Timothy Jones

Tim Jones is married to Joanne, and has two 
children. He is part of the leadership team 

in Cardiff and equips many churches around 
the world as Evangelist. He’s passionate 
about the power of the Kingdom being a 

reality in everyday life. You can follow him 
on Twitter: @BeTheChurchUK

There is supernatural power in everything God asks us to 
do. The enemy of God will try to make baptism seem silly 
or irrelevant, that’s his tactic. But just as there is power 
in the message of the gospel, there is supernatural power 
in water baptism to bring every new believer to complete 
security in Christ. 

Thelma had only been a Christian a short time. Before coming to 
Christ her life was, from the world’s point of view, very good. She 
lived in a nice part of the city. She had been divorced from her 
husband who had abused her, but that had left her with enough 
wealth to live comfortably. She had lots of friends and was very 
happy. In fact some people wondered why Thelma needed Jesus at 
all!

She accepted Jesus as her saviour through hearing the gospel 
being preached at a friends house. She had only gone over to 
spend some time with her friends, and when she got there she 
found a group of people all listening to a preacher who was in 
town sharing the stories of Jesus.

She said she felt compelled in herself to respond when he 
asked who would like to receive Jesus, and so she asked her friend 
if she would pray with her.

Having prayed the prayer her life became different, not in a 
better way. She became anxious about things, she was fearful in 
her home at night for no reason, family members abused her 

There is power 
UNDERVISNING
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I know this because the word of 
God tells.

verbally and seemed to always be angry with her, in all of this she 
became depressed.

I saw her in a meeting a year ago and asked her what was 
wrong, and she told me all that I just told you. This doesn’t sound 
like Christian living to me. I asked her when she accepted Jesus 
was she baptised? She didn’t think it was so important because she 
had already been forgiven through believing and confessing Jesus 
as Lord.

I believe there is supernatural power in everything God asks us 
to do. Just as there was power in the message of the gospel of the 
Kingdom of heaven to bring Thelma to accept Jesus as saviour, 
there is supernatural power in water baptism to bring every new 
believer to complete security in Christ. I know this because the 
word of God tells.

In the Old Testament in Exodus chapter 17 we read of Israel 
coming out of their Kingdom of darkness, and God keeping vigil 
over them. Moses led them to the red sea, while an angry old 
master, Pharaoh, having realised what he had done, decided to 
chase the people of God to kill them. Pharaoh knew they could no 
longer be taken into slavery, their God had delivered them through 
many miracles, but he could chase them. He could make them 
anxious and fearful. He could even kill some and maybe the others 
would choose to be taken back into slavery. And that’s what was 
happening. Israel were on the banks of the red sea trapped. The 
people became afraid, anxious, angry and even some wanted to go 
back. But God kept vigil over them and he told Moses to raise his 
staff over the water. The water parted and he led Israel to safety on 
the other side. Once the last man made it to safety, God then closed 
the waters over all of Pharaoh’s army and its leader. God comple-
tely and eternally cutting Israel off from that Kingdom of darkness. 
And God, who kept vigil over them in their leaving, now made His 
home with them as they lived as His people.

This picture of baptism shows us the power that is at work as we 
go through the water. Jesus instructs us all to lead others into this 
new way of living, of accepting Him as their Lord and saviour, 
being forgiven of our Sins and coming out of the Kingdom of 
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Jesus instructs us that we should 
baptise all these new members of 
the kingdom of God, to fulfil the 
righteousness of God and utterly 
destroy the works of the evil one.

Darkness. Jesus also instructs us that we should baptise all these 
new members of the kingdom of God, to fulfil the righteousness of 
God and utterly destroy the works of the evil one who is out to 
kill, steal and destroy.

I asked Thelma to be baptised. Of course she said yes, and so, 
with the local church, we filled a bathtub with water and baptised 
her that night. I can tell you today her life is radically different. 
She went home that night and was not afraid anymore, she said 
that it felt like God had filled every room. The depression lifted 
and family relationships were restored. She lives a happy, peaceful 
life, confident in the salvation she has received and willing to 
share her new life with others. In the last 3 months we have seen 
saved and baptised 13 of her friends who have all been supernatu-
rally transformed by God and are equally experiencing this new 
and exiting life.

There is supernatural power in everything God asks us to do. The 
enemy of God will try to make baptism seem silly or irrelevant, 
that’s his tactic. If he can convince you that baptism is just a reli-
gious or traditional church practice, that it is optional and doesn’t 
need to really happen, then he will also be able to cause you to 
neglect or question the other things God asks us to do. And he can 
continue to pursue your life. However, if you believe there is 
supernatural power in everything God asks us to do, and that this 
power is for the purpose of destroying the Kingdom of darkness, 
not only will you be baptised but you will search the scriptures to 
find every other weapon that God makes available to us to destroy 
the works of the evil one, and to live a victorious and powerful life 
today. ■
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Læren om helbredelse
UNDERVISNING 

Tekst: Per Arne Gjerde,  
per.arne.gjerde@kristent-fellesskap.no 

Per Arne Gjerde, gift med Elin, bor i Bergen. Tre 
barn. Bibellærer og eldste i Kristent Fellesskap 

Bergen. 

Vi skal i denne artikkelen se hvordan Guds ord gir oss et 
solid grunnlag for alltid å kunne be for syke uten å 
betvile at Guds vilje er å helbrede.

En gang kom en far med sønnen sin til Jesu disipler (Matt 17,14–
21). Gutten hadde en ond ånd som gjorde ham alvorlig syk. Disi-
plene prøvde å kaste den onde ånden ut av gutten, men de 
mislyktes og gutten forble besatt og syk. Liknende situasjoner har 
de fleste som ber for syke opplevd: Du ber etter beste evne, men 
personen forlater deg like syk. Slike erfaringer kan fort skape usik-
kerhet rundt hva Gud vil. Er det alltid Guds vilje å helbrede syke? 

I historien med den syke gutten lot ikke Jesus det mislykkede 
forsøket fra disiplene gjøre ham usikker på Guds vilje. Han kastet 
den onde ånden ut og gutten ble frisk. I etterkant spurte disiplene 
Jesus hvorfor de ikke klarte det. I svaret sitt stilte ikke Jesus 
spørsmål ved Guds holdning til saken. Han tar det for gitt at Fars 
vilje er å sette gutten fri. Men Jesus ønsket å lære disiplene hva de 
kunne gjøre for å se flere helbredelser i Jesu navn.

Guds navn og natur
I Bibelen har navn stor betydning. De navnene Gud gir seg selv 
forteller oss mye om hvem han er – om hans vesen og natur. I 
Andre Mosebok sier han til Israel at han er «Jehova Rahpa», som 
betyr «Herren som helbreder deg» eller «Herren din lege» (2 Mos 
15,26). Gud gir seg selv dette navnet i det han lover å holde 
sykdom borte fra sitt folk. 
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De syke ble brakt til ham med en 
forventning om at Jesus skulle 
gjøre det han pleide å gjøre: Å 
helbrede dem.

Når Gud omtaler seg som vår lege, sier han samtidig at det er i 
hans natur og vesen å gjøre mennesker friske. Å helbrede er ikke 
bare noe Gud gjør – helse og legedom er en side av hvem han er.

Jesus viser oss at Guds vilje er å helbrede
Vi forstår mer av Guds vilje ved å se på Jesus. Brevet til hebreerne 
kapittel 1,3 sier at Jesus «er utstrålingen av Guds herlighet og 
bildet av hans vesen». Når Filip sier til Jesus «Herre, vis oss Far», 
svarer Jesus: «Den som har sett meg, har sett Far» (Joh 14,8–9). Så 
hva er det Jesus viser oss av Guds hjerte for dem som er syke? Helt 
i starten av sin tjeneste kom Jesus med sin programerklæring: 

Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et 
gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at 
fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri 
og rope ut et nådens år fra Herren. (Luk 4,18–19)

Jesus kom for å gi blinde synet! Evangeliet etter Markus beskriver 
hvordan det ble allment kjent blant jødene at Jesus gjorde de syke 
friske:

Straks de steg ut av båten, kjente folk ham igjen, og de skyndte seg 
rundt i hele nabolaget og begynte å bære de syke på bårer dit de hørte 
at han var. Og hvor han enn kom, til landsbyer, byer eller grender, ble 
de syke satt ut på torget, og de bad om at de i det minste måtte få røre 
ved kanten av kappen hans. Og alle som rørte ved ham, ble friske. 
(Mark 6,54–56)

Helbredelse var altså resultatet hvor han enn kom, og det skjedde i 
et slikt omfang at ryktene gikk foran ham. De syke ble brakt til 
ham med en forventning om at Jesus skulle gjøre det han pleide å 
gjøre: Å helbrede dem. De ble ikke skuffet, for alle som rørte ved 
ham ble friske. 

Apostlenes gjerninger kapittel 10 omtaler hvordan de første 
hedningene tok imot evangeliet. Den hellige ånd sendte Peter til 
Kornelius’ hus, hvor Kornelius hadde samlet familie og venner. 
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Gjennom Jesu eksempel forstår vi 
at Guds hjerte er å helbrede dem 

som lider. 

Forsamlingen var åpen for Gud, men hadde begrenset kjennskap til 
evangeliet. Da Peter skulle beskrive Jesu liv for dem gjorde han det 
med disse ordene:

Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han 
gikk omkring overalt og gjorde godt og helbredet alle som var under-
kuet av djevelen, for Gud var med ham. (Apg 10,38)

Bibelen nevner mange flere eksempler på helbredelser fra Jesu liv. 
De tre jeg har trukket fram representerer 1) en programerklæring 
helt i starten av tjenesten, 2) en generell beskrivelse av hva som 
pleide å skje og 3) Peters oppsummering av Jesu liv. Det hersker 
ingen tvil om at helbredelse av de syke var sentralt i Jesu tjeneste. 
Gjennom Jesu eksempel forstår vi at Guds hjerte er å helbrede dem 
som lider. 

Helbredelse i forsoningen

Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, våre smerter bar han. Vi 
tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for 
våre lovbrudd, knust for vår synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, 
ved hans sår har vi fått legedom. [...] Det var Herrens vilje å knuse 
ham med sykdom. (Jes 53,4–5.10)

Denne profetien fra Jesaja handler om Herrens lidende tjener: 
Jesus. Den beskriver hvordan Jesus skal bære både synd og 
sykdom som vår stedfortreder. Gjennom at han bærer våre 
sykdommer og smerter skal vi få legedom. 

Det er ikke grunnlag for å forstå «sykdommer, smerter og sår» 
som bildespråk eller metaforer. Evangeliet etter Matteus beskriver 
hvordan Jesus kastet ut onde ånder og helbredet alle som var syke, 
og på denne måten oppfylte ordet talt gjennom Jesaja:

Da det ble kveld, brakte folk til ham mange som var besatt av onde 
ånder. Han drev åndene ut med et ord, og helbredet alle som var syke. 
Slik skulle det bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja: Han tok bort 
våre plager og bar våre sykdommer. (Matt 8,16–17)
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Også Jesus framstiller tilgivelse 
fra synd og helbredelse for sykdom 
som to sider av samme sak.

Vi kan derfor slå fast at Jesus som vår stedfortreder bar både våre 
synder og sykdommer til korset. Ved hans død og oppstandelse har 
vi både barnekår hos Gud og helbredelse for kroppen. Begge deler 
er en del av det samme forsoningsverket. At dette henger uløselig 
sammen blir nevnt flere steder i Guds ord:

Han tilgir all din skyld og leger all din sykdom. (Sal 103,3)

Et annet eksempel på dette er historien om den lamme mannen 
som bæres av sine venner til Jesus (Matt 9,1–8). Det er tydelig at 
de ønsket at Jesus skulle helbrede mannen. Jesus så deres tro og sa 
til den lamme: «Vær frimodig sønn, dine synder er tilgitt.». Jesus 
hadde tydeligvis ikke tenkt å si mer enn dette; tilgivelse var det 
mannen trengte for å bli frisk. Men noen skriftlærde reagerte på 
det Jesus sa og mente at han spottet Gud ved å tilgi synder. Da sa 
Jesus:

Hva er lettest å si: «Syndene dine er tilgitt» eller «Stå opp og gå?» Men 
for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi 
synder – og nå vender han seg til den lamme: «Stå opp, ta båren din 
og gå hjem!» Og mannen reiste seg og gikk hjem.» (Matt 9,5–7)

Helbredelse var beviset på Jesu makt til å tilgi synd. Også Jesus 
framstiller tilgivelse fra synd og helbredelse for sykdom som to 
sider av samme sak. Jesus gjorde det hele til et poeng om hva som 
var lettest å si. I Jesu verden ville tilgivelsen helbrede den lamme, 
og helbredelsen beviste tilgivelsen. 

Det er viktig å presisere at Bibelen ikke gir grunnlag for at alle 
mennesker som er syke lever i kjente eller ukjente synder de må 
vende om fra. Synd kom inn i verden på grunn av Adams fall og la 
alt det skapte under forbannelse. Sykdom er derfor en del av 
Adams forbannelse, og den kan ramme oss vilkårlig. Men samtidig 
viser også Guds ord oss at i enkelte tilfeller kan det være synd i en 
persons liv som må bekjennes før helbredelse kan inntreffe:

Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og 
de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal 
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Siden denne forsoningen gjelder 
alle mennesker er det derfor Guds 

vilje å helbrede alle.

troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han 
gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn da syndene for hverandre 
og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. (Jak 5,14–16)

Gud vil helbrede alle
Jesu forsoningsverk gjelder for alle mennesker. Siden Bibelen er 
tydelig på at alle er inkludert, fins det ingen synd Jesus ikke tok på 
seg. Alle som tar imot ham får tilgivelse for sin synd. 

Vi har sett at det er helbredelse i den samme forsoningen. 
Siden denne forsoningen gjelder alle mennesker er det derfor Guds 
vilje å helbrede alle. Like lite som vi kan si til et menneske: 
«Beklager, men Jesus bar ikke din synd!», kan vi si at noen er 
bestemt av Gud til å forbli i sin sykdom. Begge deler tok Jesus 
hånd om på korset.

Vi ser gjennom Jesu tjeneste at Gud vil helbrede alle 
mennesker. Vi kan ikke si at Jesus helbredet alle syke som var i 
nærheten av ham. Men vi finner ingen eksempler der Jesus avviser 
noen som kommer til ham med en bønn om helbredelse! Ingen 
som kom til Jesus fordi de trengte helbredelse forlot ham like syk 
som tidligere. 

Til og med i møte med hedninger ser vi at Jesus går utenfor 
sitt oppdrag og helbreder dem (Matt 15,24). Dette ser vi både i 
historien om den kanaaneiske kvinnen med en demonbesatt datter 
(Matt 15,21–28) og i fortellingen om offiseren med en syk tjeneste-
gutt (Matt 8,5–13).

Vi finner flere tilfeller i evangeliene der Jesus helbredet alle 
som trengte det. I Evangeliet etter Markus kan vi lese:

«Med det samme de steg ut av båten, kjente folk ham igjen; og de 
skyndte seg rundt i hele nabolaget og begynte å bære de syke på bårer 
dit de hørte at han var.  Og hvor han kom, til landsbyer, byer eller 
grender, ble de syke satt ut på torget, og de bad om at de i det minste 
måtte få røre ved kanten av kappen hans. Og alle som rørte ved ham, 
ble friske.» (Mark 6,54–56)
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I Apostlenes gjerninger ser vi at også de første disiplene opplevde 
at alle de syke og demonplagede som ble bragt til dem ble 
helbredet: 

Også fra byene rundt Jerusalem kom det mengder av folk som bar med 
seg syke og slike som var besatt av urene ånder, og alle ble helbredet. 
(Apg 5,16)

Gud er den samme i dag
Gud er fremdeles Herren vår lege. Jesus Kristus er i går og i dag 
den samme, ja til evig tid (Hebr 13,8)! Akkurat som Jesus svarte 
den spedalske mannen «Jeg vil», er Jesu svar til syke idag at han 
vil helbrede. Vi har ikke bibelsk grunnlag for å nedjustere våre 
forventninger på grunn av varierende erfaringer og opplevelser av 
nederlag. Vi vil på nytt la Guds ord forme vår forventning og søke 
ham for nye erfaringer av hans inngripen. ■

Gud er fremdeles Herren vår lege.
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står sammen i Kristent Nettverk i Norge. 

Den lille Gud og den store stat
UNDERVISNING

Vi var samlet i et rom på 24 kvadratmeter. De 60 
menneskene til stede fylte rommet med bønn til Gud. 
Noen strålte av glede mens andre gråt og tårene dryppet 
ned på det flislagte golvet. Selv om språkbarrieren var 
stor, fikk vi gjennom tolken høre vitnesbyrd om Guds 
kraft i hverdagen. 

Skjer det flere helbredelser i den tredje verden enn her hjemme i 
Norge? På denne samlingen i et land i Asia ble historier om 
helbredelser og mirakler fortalt med den største overbevisning. 
Samtidig opplever de fattigdom, sykdom, trakassering og mangel 
på jobb. Mens jeg lyttet til dem tenkte jeg på bibelverset: «Alle 
mine kilder er i deg» (Sal 87,7). 

Da jeg kom til hotellet på kvelden, ble jeg sittende og tenke. 
Hvordan ville folk hjemme i Norge reagert på historiene til disse 
menneskene? Ville de forstått at Gud er med, eller vil de bortfor-
klart det som naturlige hendelser vi ennå ikke kan forstå vitenska-
pelig? Ville de tenkt at det er mangel på utdanning som gjør at 
Gud blir forklaringen på det som skjer? 

Etter hvert som jeg ble bedre kjent med disse folkene, oppdaget 
jeg at de verken mangler utdanning eller vitenskapelig forståelse. 
De har både universitetsgrader og arbeidsmoral, samtidig som de 
har Gud med i alt de gjør. De lever i tråd med virkelighetsoppfat-
ningen Paulus presenterte i Aten: «for det er i Ham vi lever, 
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Et kristent verdensbilde betyr å tro 
på Bibelens Gud og at hele livet 
vårt preges av denne oppfatningen.

beveger oss, og er til» (Apg 17,28). La oss se nærmere på hva dette 
innebærer.

Gud i sentrum
En nigeriansk venn sa til meg at norske kristne stoler mer på staten 
og NAV enn på Gud. Velsignelser i hverdagen er reduserert til selv-
følgeligheter vi glemmer å takke Gud for. Selvopptattheten og 
fokuset på egne rettigheter tar plassen til Gud i hjertene våre.

Et kristent verdensbilde betyr å tro på Bibelens Gud og at hele 
livet vårt preges av denne oppfatningen. Bibelen forteller at Gud 
har skapt hele verden, og at han bryr seg om alt som skjer i 
verden. Å tenke kristent er å ta Gud med i alle våre valg og priori-
teringer, i alt vi sier og gjør. 

Denne virkelighetsoppfatningen får flere konsekvenser. For det 
første deler vi ikke opp livet i et åndelig og et menneskelig område. 
Det å dra på fisketur eller på et bønnemøte er to sider av det å leve 
under Guds himmel. Det er like viktig å tenke og reagere bibelsk i 
møte med samlivsutfordringer og arbeidskonflikter som i søndags-
gudstjenester. Gud er like nær og virkelig som lufta vi puster hele 
dagen. Derfor involverer vi Gud i alt og lar alle verdier og hold-
ninger formes av Bibelen. 

I Norge har det blitt vanlig å plassere Gud inn i en privat 
sfære, der troen på Jesus ikke har noe med resten av livet å gjøre. 
Det er vanlig å møte holdningen at «det er greit at du tror så lenge 
du holder det for deg selv». Dersom vi gjør denne holdningen til 
vår egen bidrar også vi til at samfunnet sekulariseres. Da blir det 
lettere å gå til legen enn å be til Gud når vi er syke. Det blir lettere 
å være taus enn å si noe sant om Gud i lunsjpausen. Ofte blir Gud 
siste utvei når alle andre muligheter er oppbrukt. Hvis vi da ikke 
erfarer at Gud gjør det vi ber han om, stiller mange spørsmålstegn 
ved Guds eksistens. Det vi da ender opp med er å gjøre er å redu-
sere Gud til en gud på våre premisser.

Følg Jesus
Midt i denne selvsentrerte tilværelsen kommer Jesus og sier: «Følg 
meg!» (Matt 4,19) Jesus er livet, sannhet og veien (Joh 14,6). Det er 
radikalt og bør vekke oss opp.  
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De som skal demonstrere dette i 
Norge må ha en visjon av Gud som 

gjør at de stoler mer på Gud enn 
på den norske velferdsstaten.

De som er tørste skal komme til han og drikke av Den hellige 
ånd, som er en kilde til guddommelig liv (Joh 7,37–38). Vi er tørste 
og kommer til ham, resten ordner Jesus. Det er vel her vestlige 
kristne skiller seg ut fra resten av verdens kristne. Vi har så mange 
andre kilder som tilsynelatende fyller tørsten vår, enten det handler 
om materiell rikdom, nytelser eller sosial aksept. Da ender vi opp 
med en åndelig fattigdom, hvor vi bare tar til oss dråper fra Jesus 
når han vil gi oss elver. 

Guds folk skal bli et lys som folkene skal se og søke etter (Jes 
60,1–3). Jesus har gjort oss til et lys på et fjell (Matt 5,14). Paulus 
sier at menigheten som Jesu kropp skal ha all den kraften og livet 
som Jesus hadde (Ef 4,11–13). 

De som skal demonstrere dette i Norge må ha en visjon av Gud 
som gjør at de stoler mer på Gud enn på den norske velferdsstaten. 
De er opptatt av mer enn sitt eget liv, de søker han for en forvand-
ling av samfunnet. Samtidig har de sine kilder i Gud og kan erfare 
et liv i forsoning, fred, kraft, helbredelse og enhet som mennesker 
tørster etter. 

Jesus i oss
De første kristne ble døpt i Den hellige ånd slik Jesus hadde lovet 
dem (Apg 1,4–8).Det skjedde som Jesus hadde sagt. Ånden kom 
over dem og de fikk kraft fra himmelen. Da kunne de leve det livet 
Jesus levde mens han gikk blant dem (Joh 14,15–20). Apostlenes 
gjerninger viser hvordan de første kristne ble en forlengelse av 
Jesu tjeneste i verden. Men løftet om Den hellige ånd gjelder også 
for oss. Jesus vil at vi skal være fulle av Den hellige ånd. Han gir 
villig til alle som søker ham (Luk 11,13).

Når vi blir døpt i Den hellige ånd erfarer vi Gud som en nær 
og god pappa (Rom 8,15). Det gir oss det nære vennskapet som 
Paulus formidler gjennom brevet til filipperne: 

«Bytt ut bekymringer og spekulasjon med bønn til Gud. Be til Gud om 
alt, og be på alle mulige måter, både stille og med rop. La alltid takk-
nemlighet følge bønnene våre, for Gud er god og Han er stor og 
mektig. Da blir vi bevisst på at Jesus er i hverdagen vår. Når vi lever 
slik, erfarer vi fred i sinn og tanker, og vi slipper å være opptatt av 
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De holdt sammen når konflikter 
oppsto, og løftet opp Jesu seier 
ved å dele brød og vin slik at ingen 
ting skilte dem fra hverandre.

hva andre mener. Da vil vi mer og mer tenke og forstå verden slik 
Jesus gjør. Og vi vil ha fred fra Gud selv om omstendighetene tilsier at 
vi bør bekymre oss og bli stressa.» (Fil 4,6–7, egen oversettelse).   

Holde sammen
De første kristne var en motkultur til samfunnet de bodde i. De var 
etterfølgere av Jesus og de holdt sammen. Dåpen i Den hellige ånd 
gjorde at de holdt sammen i alle situasjoner. De holdt sammen når 
livet smilte, og de kunne dele glede, takknemlighet og livets goder 
med hverandre. Samtidig holdt de sammen i motgang. Da ba de til 
Gud sammen, og delte det de hadde slik at ingen led nød. De holdt 
sammen når konflikter oppsto, og løftet opp Jesu seier ved å dele 
brød og vin slik at ingen ting skilte dem fra hverandre. Tørsten 
etter Jesus og livet i Den hellige ånd førte dem sammen og skapte 
et klima der Ånden fikk utfolde seg. Mennesker ble helbredet og 
mirakler skjedde. 

Individualismen og prestasjonsjaget skaper en ensomhet og 
frustrasjon i landet vårt. Dette fører til en annen slags fattigdom 
og nød enn vi ser i den tredje verden. Det sprer seg som en ørken 
fordi mennesker tviholder på sine fasader i stedet for å slippe til 
Gud og andre mennesker. Dette står i stor kontrast til Guds plan 
om et folk som lever ved Guds nåde, holder sammen og erfarer 
himmelen på jord. Visjonen om å se dette skje skaper en tørst etter 
mer av Jesus, et liv hvor nåden skaper forsoning og helbredelser.

Jeg stilte innledningvis spørsmålet «skjer det flere helbredelser 
i den tredje verden?» Svaret er ja – i den forstand at flere søker 
Guds hjelp for å overleve og komme ut av sykdom og fattigdom. 
Da erfarer de Guds trofasthet og inngripen i livene sine, for Gud er 
god og trofast. Samtidig kan vi svare nei på det samme spørsmålet, 
i den forstand at de gir Gud ære enten de erfarer hjelp gjennom en 
lege, helsesøster eller forbønn. Deres bevissthet om Gud i hver-
dagen gjør at de erfarer Guds hjelp like mye enten de får forbønn 
eller antibiotika på et sykehus. De avskriver ikke Gud når det fins 
«naturlige» forklaringer på det som skjer, fordi Gud er like mye 
tilstede i det naturlige som i det overnaturlige. ■
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Gi din gave til 
Ministries Without Borders Philippines

som Tone og Noralv Askeland står i på Filippinene? 

Kontonr. 363252 58033
Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen

http://www.ministrieswithoutbordersphil.com/

Jesus fre lste meg!

Joh 3:16, 
Efes. 2:18
2.kor 4:6

Gud bygger sin menighet!

JESUS har en pla n for livet mitt.
Vil d u bli med ?

Takk Gud for gode venner

Alle  folkeslag  skal  bli  Jesu  etterfolgere.

PÅMELDING: WWW.KRINET.NO – TLF: 55 38 18 40 – KRISTENT NETTVERK, POSTBOKS 3180 ÅRSTAD, 5829 BERGEN

Onsdag 15.juli – søndag 19. juli 2009
Gjennestad Gartnerskole, Stokke i Vestfold

Onsdag 26.juni – søndag 30. juni 2009
Øksnes i Vesterålen
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