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I vår tid er
det de historiske kirkesamfunnene
folk forlater i stort antall i den vestlige
verden, samtidig som folk søker
Bibelen forteller oss at Gud
styrer historiens gang, og at Gud og det åndelige i stor målestokk.
han har en plan som ingen men- Som en sa til meg ”Jeg trenger ikke
nesker kan ødelegge. Samtidig kirka når det jeg får høre der er at
har han valgt oss mennesker vi må ta vare på hverandre. Vi har
til å være hans medarbeidere i psykologer til slikt. Jeg vil møte Gud”
å gjennomføre denne planen.

Det som slår en i disse miljøene
er den glede og takknemlighet
som preger hverdagslivet selv om
omstendighetene er krevende.

I dette nummeret av FOLK vil vi gi
deg noen ledetråder for ditt eget liv
og for det fellesskapet du er en del av
til et dypere og rikere liv med Gud.
Du vil lese artikler om det å søke
Gud i bønn og innvielse, samtidig
som vi skriver om hvordan dette
gir seg praktiske utslag i hverdagen.
Et dypere liv med Gud gjør oss
Å representere Gud er et privilegium Midt i denne virkeligheten er det ikke innadvendt, men Gud får flere
og et stort ansvar. Historien viser så Gud søker mennesker som han kan mennesker som han kan bruke på
alt for tydelig hvordan Guds navn få sin veg med. Vi lever i tider der sin måte for å bringe liv til verden.
kommer i vanry fordi mennesker vi stadig ser menigheter der Gud For det er ikke nye metoder og
misbruker Guds navn til egen vin- bryter inn med sin ånd og sin kraft spennende happeninger som foranning og undertrykker folk. De som og gitt nytt liv. Går en bak de ytre drer Norge. Det er mennesker som
skal representere Gud har ikke stått hendelsene møter vi mennesker som kjenner Bibelens Gud og som har
for fred og rettferdighet, og folk er overgitt til Gud og som søker en kilde i Ham som veller fram i
vender seg bort i skuffelse og sinne. ham trofast i lovprisning og bønn. møte med hverdagens utfordringer.
Terje Dahle

K
Kristent Nettverk er menigheter
som arbeider sammen for å gjøre Jesus
kjent, trodd og etterfulgt. Grunnlaget er
Vennskap, felles grunnverdier og en felles
drøm om at Jesus skal få det som han vil
der vi bor. Vi er ikke organisert som et
kirkesamfunn, men et nettverk av selvstendige menigheter knyttet sammen av
apostler og profeter. Gjennom tjenestegavene (apostler, profeter, evangelister,
hyrder og lærere) vil vi sette hver enkelt
troende og menighet i stand til å lykkes
med oppdraget Jesus har gitt oss.
Bladet FOLK har vært gitt ut i 25 år. Det
formidler tidsaktuell undervisning som
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viser Bibelens troverdighet. Prinsippene
i Guds ord er evige, men metodene er
fleksible. Gjennom bladet FOLK vil vi
formidle begge deler.
Bibeluker og familieleirer er en viktig
del av nettverkets felles arbeid. Hvert år
arrangeres konferanser, i påsken i Bergen,
og hver sommer i Nord-Norge og SørNorge. Familieleirene har fokus både på
forkynnelse og lovsang, mye fellesskap og
aktiviteter
for
hele
familien.
Bergen Bibelskole drives i regi av
Kristent Nettverk og Kristent Fellesskap,
Bergen. Hvert år har 35 elever mu-

k

tedahle@online.no

ligheten til å få en ettårig disippeltrening med fokus på Guds ord og praktisk
utrustning til å tjene Gud. Teampraksis i
Norge, Filippinene, India og Bolivia er en
del av skoleåret.
FOLK Bibelskole er et tilbud til de som
vil studere Bibelen på fritiden. Gjennom
FOLK Bibelskole kan man gjennomgå
kjerne-pensumet fra bibelskolen i Bergen
- tilrettelagt som fjernundervisning via
internett.
Lær mer om oss på www.krinet.no
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Det er tid til å koma nærare Gud så me
kan tena hans plan for vår tid og sjå
ein ny profetisk generasjon reisa seg.

Tid til å søkje Gud
I desse dagane seier Den Heilage Ande
til mange kristne menneske over heile
landet at det er tid for å søkja Gud.
Mange gode bøne- og fastetiltak er
sette i gang. Januar månad har vore ein
månad med felles bøn og faste mange
stader i landet vårt. Anden held fram
med å seia at det er tid for å søkja Gud.
Det er tid for å bruka tid for Guds åsyn.
Det er tid for å spørja Herren til råds.
Det tid for å koma nærare Gud så me
kan tena hans plan for vår tid og sjå
ein ny profetisk generasjon reisa seg.
Grunnvollen i kristenlivet

Å søkja Gud er noko av det mest
grunnleggjande i det å vera ein kristen.
Det er sjølve grunnvollen i kristenlivet.
Det er å venda seg frå alt syndig,
verdsleg og menneskeleg for å venda seg
til Gud for å læra han å kjenna så me
kan gjera hans vilje. Å tru på Gud er
å søkja Gud. Difor er det alltid tid for
å søkja Gud for det er det som er den
kristne livsstilen. Sjå kva Guds ord seier:
Søk Herren medan han er å finna,
kall på han den stund han er
nær! Den gudlause må venda seg
frå sin veg og ugjerningsmannen
frå sine tankar og snu om
til Herren, så skal han visa
miskunn, til vår Gud, for han
er rik på tilgjeving. For mine
tankar er ikkje dykkar tankar,
og dykkar vegar er ikkje mine
vegar, seier Herren. Nei, så høg
som himmelen er over jorda, så
er mine vegar høgare enn dykkar
vegar og mine tankar høgare
enn dykkar tankar. - Jes 55:6-9
Så rettferds sæde, og hausta
truskaps frukt, bryt dykk nybrot!
For no er det tid til å søkja Herren,

g

før han kjem og lèt rettferd
regna over dykk. - Hos 10:12
Herren er god mot dei som ventar
på han og søkjer han. - Klag 3:25
Utan tru er det umogleg å vera
til glede for Gud. For den som
stig fram for Gud, må tru at
han er til, og at han løner dei
som søkjer han. - Hebr 11:6

Når Den Heilage Ande taler til så
mange kristne i desse dagane om å søkja
Gud må det vera fordi dette er ei tid kor
Gud er å finna. Dette er ei tid kor Gud
ynskjer å koma med svar. Dette er ei
tid med gjennombrot og ny framgang
for Guds rike. Dette er ei tid kor Gud
er nær. Han kjem til folket sitt med
forfrisking og fornying. Han leitar etter
dei som søkjer han, så han med si makt
kan hjelpa dei som heilhjarta held seg til
han1 Han løner dei som med iver og flid
søkjer han. Han løner dei som søkjer han
grundig og alvorleg. Han let seg finna
av dei som leitar og lengtar etter han.
David formanar sonen sin til å
søkja Herren så han kunne læra
Gud å kjenna og tena hans plan:
Og du, Salomo, son min, sjå
til at du lærer å kjenna Gud åt
far din, og ten han av eit heilt
hjarta og ein viljug hug! For
Herren ransakar kvart hjarta
og kjenner kvar tanke som stig
opp i det. Dersom du søkjer
Herren, lagar han det så at du
finn han. Men vender du deg
frå han, støyter han deg bort for
alltid. Ta deg i vare! For Herren
har valt deg ut til å byggja hans
hus og heilagdom. Ver modig og
gå til verket! - 1 Krøn 28,9-10

Å søkja Gud er nært knytt til det
å læra Gud å kjenna og finna hans
vilje, og er den einaste måten me kan
vera med å byggja Guds hus på. Då
David gav oppdraget til folket om å
byggja Guds hus kom han med denne
oppmodinga: Så legg no hjarta og hug
i å søkja Herren dykkar Gud! Og gjer
dykk ferdige til å byggja heilagdomen åt
Herren Gud, så de kan få flytt Herrens
paktkiste og dei heilage kara som høyrer
gudstenesta til, inn i det huset som skal
byggjast for Herrens namn - 1 Krøn 22:19
Å spørja Herren til råds

Å søkja Gud er å spørja Herren til råds.
Det er noko me verkeleg treng å gjera
om me vil lukkast i å sjå Guds forsamling
verta slik Gud vil ha henne. Gud vil ha
forsamlinga for seg, på sin måte, til si
ære. Han vil ha ei rein og herleg brur
for Sonen sin. Difor treng me å spørja
Gud til råds når me legg planar for det
kristne arbeidet og ikkje berre fylgja
dei siste trendane og det som er vanleg
eller populært i kristne krinsar for tida.
Me må leva i ei frisk salving og alltid
vera leia av Anden. Difor må me heile
tida søkja Gud og spørja han til råds.
David er eit godt døme på det å spørja
Herren til råds. Han gjorde det ofte.
Dette er nok den viktigaste grunnen til
at han lukkast i si gjerning som konge
for folket sitt. I 2.Sam.5,17-25 har me
ei forteljing som syner dette på ein
god måte. Då David hadde vorte sett
inn som konge over heile Israelsfolket
samla filistarane seg for å gå til krig mot
han og leggja Israelsfolket under seg
på ny. Men David fekk greie på det og
fór ned til fjellborga. Filistarane kom
og spreidde seg ut over Refa’im-dalen.

1. 2 Krøn 16;9
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Då spurde David Herren til råds: «Skal
eg dra opp mot filistarane? Vil du gje dei
i mine hender?» Herren svarte David:
«Dra du; eg vil gje filistarane i dine
hender.» Så fór David til Ba’al-Perasim,
og der slo han dei. Då sa han: «Herren
har brote igjennom fiendens rekkjer
for meg liksom vatn bryt igjennom
ei demning.» Her ser me ei krise
verta avskaffa og vend til framgang.
Løyndomen var at David spurde Herren
til råds og gjorde det Gud sa. Eg liker
denne enkle framstillinga: David spurde
Herren, og han svarte med ein gong.
Så slo David fienden og gav Gud ære.

ikkje det. Han visste at han var avhengig
av Guds hjelp. Då han slo filistarane
førre gongen gav han Gud ære for det var
Gud som hadde brote gjennom fiendens
rekkjer for han. David forsto at det er
ikkje i eiga kraft mannen er sterk, for
framgang kjem ikkje med menneskeleg
makt og kraft, men med Herrens Ande.
Endå ein gong spurde David Herren
til råds, og han svarte: «Du skal ikkje
dra beint opp mot dei. Ta ein omveg
og kom attanfor dei! Gå så på dei
midt for balsamtrea! Når du høyrer
lyden av steg over tretoppane, skal du

Han løner dei som med iver og flid
søkjer han. Han løner dei som søkjer
han grundig og alvorleg. Han let seg
finna av dei som leitar og lengtar han
Det er ei flott historie, men ho sluttar
ikkje der. Filistarane kom att endå ein
gong og spreidde seg ut over Refa’imdalen. No kunne David vore trygg på
siger. Han hadde jo fått røynsle med å
slå filistarane i denne dalen. Han kunne
gått ut mot dei slik han gjorde førre
gongen og venta at han skulle slå dei på
same måte som sist. Men David gjorde

storma fram. For då har Herren drege
ut framføre deg og vil slå filistarhæren.»
David gjorde som Herren hadde sagt;
og han slo filistarane og forfylgde
dei frå Geba til bort imot Geser.
Me møter også dei same utfordringane
på ny og på ny. Fienden slår tilbake
gong på gong. Då er det viktig at me

ikkje berre gjer ting slik me alltid har
gjort ting. Det er viktig at me ikkje sit
fast i gode og velprøvde metodar eller
strategiar, men heile tida spør Herren
til råds. Om me berre flyt på erfaring
og tilvande måtar å gjera ting på, kan
me gå på store nederlag. Men om me
høyrer friskt frå Gud vil me fylgja nye
strategiar gjevne av Den Heilage Ande
og sjå gjennombrot på gjennombrot
og stor framgang for Guds rike.
For David var det vorte ein livsstil å
søkja Gud og spørja Herren til råds. Når
han møtte utfordringar og store vanskar
søkte han styrke hjå Herren og ikkje hjå
menneske. Difor var Herren med han
og let det han gjorde lukkast til Guds
ære og til velsigning for Guds folk. Men
kong Saul var på mange måtar sjølve
motsetnaden til David. Han søkte ikkje
råd hjå Herren slik David gjorde. I staden
sveik han Herren og heldt seg ikkje etter
Herrens ord, men spurde daudingånder
til råds. Difor lét Herren han døy, og
kongedømet gjekk over til David2
Men jamvel David gløymde å spørja
Herren til råds i nokre tilfelle og då
gjekk det galt for han og folket hans.
Då han hadde sett seg føre at paktkista
skulle plasserast i det teltet han hadde
sett opp i Jerusalem samla han heile
folket for å ta del i denne store hendinga.
2. 1 Krøn 10:13-14
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Grunngjevinga til David var god, at han
ville ha paktskista, som var teiknet på
Guds nærvær hjå folket sitt, i Jerusalem
slik at han kunne spørja Herren til råds
der. Det hadde ikkje Saul gjort.3 Det
var eit godt og rett tiltak som Herren
hadde hugnad i, så langt. Men David
gjorde det ikkje på rett måte. Han
sette paktskista på ei vogn i staden for
å lata levittane bera henne slik Gud
hadde sagt til Moses. Det var rett og
godt å føra paktkista til Jerusalem,
men David han spurde ikkje Herren
til råds om den rette måten å gjera
det på.4 David fylgde berre sine eigne
tankar om kva som var ein fornuftig
og moderne måte å flytta paktskista på.
Fordi han gløymde å spørja Gud om
den rette måten å gjera dette på, var
det fyrste forsøket hans mislukka og
ein av hans beste menn mista livet som
ei fylgje av det. Denne hendinga syner
oss kor viktig det er å søkja Herren
i alt me gjer så me kan gjera det rette
på rett måte og lukkast til Guds ære.

d

Guds tankar er høgare enn våre
menneskelege tankar
Rehabeam gjorde det som vondt
var; for han la ikkje vinn på å
søkja Herren - 2 Krøn 12,14
Kong Rehaboam, som var son til den
vise Salomo og som hadde fått god
oppseding og opplæring frå far sin slik
Ordtøka viser, gjorde likevel det som
vondt var. Trass god kristen oppseding,
trass god undervisning, trass god
kunnskap til bibelsoga, gjorde han
likevel det som vondt var. Han gjorde
det han og den unge generasjonen tykte
var fornuftig og klokt, men han enda
opp med å gjera det som vondt var.
Kvifor gjekk det slik? Av di han ikkje
vende hjarta sitt til å søkja Herren. Han
fylgde berre sin menneskelege fornuft.
Han vende ikkje hjarta sitt til å søkja
Herren. Difor gjorde han det som
vondt var. Dette er litt skræmande.
Om me ikkje søkjer Herren, men
berre fylgjer våre menneskelege

tankar, vil me enda i det som vondt er.
Her ser me kanskje ein av dei viktigaste
grunnane til å søkja Gud. For Guds
tankar er ikkje våre tankar, og våre
vegar er ikkje Herrens vegar. Hans
vegar er høgare enn våre vegar og hans
tankar høgare enn våre tankar. Om
me ikkje søkjer Gud endar me opp

med berre menneskelege tankar og dei
er på eit mykje lågare plan enn Guds
tankar. Om me ikkje søkjer Herren
vil me bruka menneskelege metodar
og vil ikkje få guddommelege resultat.
Det som er født av kjøt er kjøt, sa
Jesus. Det er berre det som er født
av Anden som gjev åndelege frukter.

3. 1 Krøn 13:2
4. 1 Krøn 15:13 - TNIV
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David fylgde berre sine eigne tankar om kva som var ein fornuftig og
moderne måte å flytta paktskista på.
Fordi han gløymde å spørja Gud om
den rette måten å gjera dette på var
det fyrste forsøket hans mislukka
Då Israelsfolket var ført i fangenskap til
Babylon, var det mange falske profetar
som profeterte at dette kom til å verta
kortvarig og at Herren snart skulle føra
dei tilbake til Jerusalem. Jeremia, som
var ein sann Guds profet og som hadde
åtvara dei og sagt at Herren kom til å
føra dei i fangenskap, hadde eit anna
synspunkt. Han sa at dei skulle slå til i
Babylon, at dei skulle byggja hus og be
om velstand for byen dei var bortførte til.
Så seier Herren: Når sytti år er
lidne for Babylonia, skal eg sjå
til dykk. Då vil eg gjera det eg
har lova, og føra dykk heim att
til denne staden. For eg veit kva
tankar eg har med dykk, seier
Herren, fredstankar og ikkje
ulukketankar. Eg vil gje dykk
framtid og von. Når de kallar på
meg og kjem til meg med bønene
dykkar, vil eg høyra på dykk.
Når de søkjer meg, skal de finna
meg. Ja, søkjer de meg av eit heilt
hjarta, lèt eg dykk finna meg, seier
Herren. Så vil eg venda lagnaden
dykkar og samla dykk frå alle dei
folk og stader som eg har drive
dykk bort til, lyder ordet frå
Herren. Og eg vil la dykk koma
heim att til den staden eg førte
dykk bort ifrå - Jer 29,10-14
Desse jødane var ikkje i ein ynskjesituasjon. Tvert om var dei i ei veldig
vanskeleg stode, i fangenskap langt
bort frå heimlandet sitt. Likevel seier
Herren at han har late dette henda av
di han har gode tankar for dei. Han
vil gje dei framtid og von. Denne
vanskelege tida er ei tid for å søkja Gud
og finna han og leva i hans nærvær
og velsigning i det framande landet.

Daniel er ein av desse som trudde
profetordet frå Jeremia. Han sette seg
føre å ikkje gjera seg urein, men å leva
etter Guds ord i dette framande landet.
Utan å gå på kompromiss fekk han ein
av dei høgaste stillingane i samfunnet.
Han var på alle måtar ein trufast mann
og fanst ikkje forsøming eller lovbrot
hjå han. Det vart sagt at det var ei høg
ånd i han.5 Folk fann opplysning og
skjøn hjå han og ein visdom som dei
kalla guddomeleg.6 Grunnen til denne
visdomen og gode karakteren finn me
i Daniel sine gode bønevanar. Han la
alle vanskar og utfordringar fram for
Gud som openberra løyndomar og gav
han løysingar på vanskar ingen andre
greidde å løysa. Me vert fortalde at han
tre gonger for dagen gjekk avsides for å
søkja Gud.7 Ved å søkja Gud fekk han
del i Guds høge og gode tankar, han
fekk visdom frå Gud. Desse høgverdige
tankane forma sjølve karakteren hans
og han vart kjenneteikna av ei høg ånd.
Folk rundt han, som ikkje kjende Gud,
måtte sanna at han hadde guddommeleg
visdom og innsikt. Når me søkjer Gud,
høyrer frå han og gjer det han seier
vil jamvel folk som ikkje trur på Gud
måtta innsjå at me har med Gud å gjera!
Krisetider – vanskelege tider

Me har alt sett at det er mange gode
grunnar til å søkja Herren. Men om det
er noka tid me treng å søkja Herren i, er
det i krisetider. Kristentrua har på mange
måtar vanskelege kår i samfunnet vårt
for tida. Samfunnet går i ei utvikling
som fører bort frå dei kristne verdiane,
bort frå Guds gode lover og ordningar.
I slike vanskelege tider med mykje
motstand treng me meir enn nokon
gong å søkja Gud for å kunna vera
5. Dan 6:4
6. Dan 5:11-12, 14
7. Dan 6:11
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med å snu utviklinga i landet vårt.
På kristenfronten får me mange ulike
meldingar for tida. Mange forsamlingar
slit og mistar medlemar. Det er stor
mangel på leiarar. Nokre plassar står
arbeidet i stampe og andre plassar er
det tilbakegang. Samstundes får me
meldingar om framgang og vokster.
Ungdom søkjer Gud og det er ny giv på
mange bedehus. DAWN rapporterer at
det stadig vert starta nye forsamlingar i
landet vårt, men ikkje i like høgt tempo
som for få år tilbake. Det kan ikkje vera
tvil om at det er tid for å søkja Gud for
å endra på denne stoda for å sjå større
gjennombrot for Guds rike i landet vårt.
Guds ord gjev oss gode lovnader
knytte til det å søkja Gud i vanskelege
tider. Gud seier om me kallar på han
den dagen me er i vanskar, så vil han
fri oss ut og hjelpa oss.8 Me har også
denne lovnaden om at eit heilt land kan
verta lækt om Guds folk søkjer Gud:
Dersom då dette folket som
namnet mitt er nemnt over,
gjer seg lite og mjukt og bed,
søkjer meg og vender om frå si
vonde ferd, så vil eg høyra det i
himmelen, tilgje synda deira og
lækja landet deira - 2 Krøn 7:14
Både her og andre plassar er det å
søkja Gud knytt til å forlata vond ferd
og menneskelege tankar9 for å gjera
Guds vilje. Når me som er Guds folk
audmjukar oss og legg til sides våre
meiningar og tradisjonar, for å finna
kva Gud vil me skal gjera, kan me venta
at Gud grip inn og gjer store endringar
i landet me lever i. Eg trur at kristne
menneske bør vera aktive i politikken
og på alle område i livet for å påverka
8. Sal 50:15
9. Jes 55:7-8

utviklinga i samfunnet i rett veg. Men
det viktigaste me kan gjera er å søkja
Gud fyrst og så gjera det han bed oss
om å gjera. Då vil arbeidet me gjer bera
rik frukt. Difor må me be for alle kristne
politikarar og næringslivsleiarar
spesielt, at dei får nåde til å fremja
Guds rike i ord og gjerning på
grunn av sin kristne integritet.
Kong Asa var på mange måtar ein
veldig god konge som gjorde det
som var godt og rett, men på slutten
av styringstida hans gjekk han på
kompromiss og fekk motbør frå Guds
profet på grunn av det. Då han ikkje
ville høyra på ordet frå Gud møtte
både han og landet ei vanskeleg tid med
krig og sjukdom. I denne vanskelege
stoda, endå han var sjuk, søkte han
ikkje Herren, men berre menneskeleg
hjelp.10 Å ikkje søkja Herren i kriser og
vanskelege tider er svært kritikkverdig!
Å handla på Guds ord

David sa det slik: Eg kjem i hug at du
har sagt: «De skal søkja mitt åsyn.»
10. 2 Krøn 16

Herre, eg søkjer ditt åsyn.11 Dette er
ei fin innstilling som me alle bør ha.
Det er å ta Gud på ordet og gjera det
han seier og venta at då kjem Gud til

må førast attende til eit nært liv med
Gud. Me må søkja Gud for å få vita
korleis me kan hjelpa desse menneska
på den beste måten. Det er også tid

Herren har sagt at me skal søkja han, det er grunn nok til å
gjera det! Gud seier: Søk meg så
skal de leva! Me finn liv og lækjedom, forfrisking og fornying, svar
og løysingar om me søkjer Gud.
oss me den hjelpa me treng. Herren
har sagt at me skal søkja han, det er
grunn nok til å gjera det! Gud seier:
Søk meg så skal de leva!12 Me finn liv
og lækjedom, forfrisking og fornying,
svar og løysingar om me søkjer Gud.
Når det gjeld å så og hausta og bryta
nytt land, så er det tid til å søkja Gud.13
Mange som har hatt eit forhold til
Gud, men som har kome på avstand

for nybrottsarbeid i landet vårt. Skal
arbeidet vårt bera frukt må me søkja
Gud og verta leia av Anden i alt me gjer.
Gud har lova at han vil lata seg finna
av dei som søkjer han. Han har sagt
at han vil vera nær dei som søkjer
han. Han har lova å hjelpa og velsigna
dei som søkjer han. Lat oss gjera det!

Erling Thu

k

erlingthu@gmail.com

11. Sal 27:8
12. Amos 5:4,6
13. Hosea 10:12
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Gud vil fylla sitt folk. Og Guds folk skal fylla
jorda. Og jorda skal bli full av kunnskap om Herrens
herlegdom. Guds plan er ein stor plan, ofte eit nummer
for stor til at vi lettvint ser vår eiga rolle i den.

Jvar av oss har ei enkel rolle å spela
i Guds plan om å fylla jorda med
kunnskap om Herrens herlegdom,
som vatnet dekkjer havbotn. I Kristus
skal Gud sameina alle ting, både det
som er i himmelen og det på jorda1, og
han skal føra alle ting inn under Jesu
fantastiske herredøme der alle ting skal
vera i perfekt harmoni med Gud sjølv.
Dette gjeld sjølvsagt ikkje dei menneske
som blir ståande utanfor Kristus, for det
er i Kristus at Gud gjennomfører sin
plan2. Det gjeld heller ikkje falne englar
eller demoniske makter og herredøme
som Guds frelsesplan aldri var tiltenkt.

3. Rom 11:22
4. Kol 1:20

1. Ef 1:10
2. Ef 1:11
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Gud er streng mot dei som er falne,
men god mot alle som held seg til
godleiken hans3. Det som tel er å la
seg forsona med Gud. Jesu blod på
krossen4 sona alt det som skilde oss
frå Gud, nemleg synd. Det sameina
oss med Gud i ein ny fødsel, til ein ny
skapning som skal vera til pris og ære
for hans herlegdom5, ein herlegdom
som skal fylla heile jorda6. Slik har vi
ved tru og lydnad fått del i Guds rike.
Det fine med Guds herlegdom er at
den er synleg. Når vi les det gamle
testamentet, er det spanande å sjå
korleis Guds herlegdom synte seg på

FOLK

5. Ef 1:12
6. Hab 2:14

ulike måtar. I mange situasjonar når det
var naudsynt, eller når Gud ville det,
kan vi lesa slike ting som at ”Då synte
Herrens herlegdom seg”7 eller ”Herrens
herlegdom var å sjå til som...”8 Då Moses
fekk lovnad om at Gud likevel ville gå
med dei vidare i øydemarka, bad han om
få sjå Herrens herlegdom.9 I NT kunne
Herrens herlegdom sjåast som eit lys
rundt englane på Betlehemsmarkene10.
Då Stefanus vart steina, vende han augo
mot himmelen, og der kunne han sjå
Guds herlegdom og Jesus som stod ved
Guds høgre hand.11 Paulus fortel også
frå historia om Moses, korleis andletet

7. 3 Mos 9:23
8. 2 Mos 16:17
9. 2 Mos 33:18

10. Luk 2:9
11. Apg 7:55

K

hans
hadde
ein glans som
litt etter litt
forsvann og som han gøymde
ved å leggja eit dekke over andletet.
Han hadde vore saman med Herren,
og Herrens herlegdom lyste av han.12

Guds herlegdom er meint å vere
synleg. Guds herlegdom er i
grunnen alt Gud er - gjort synleg.

Gud gjev med raus hand. Han gav
son sin, den største kjærleiksgåva av
alle. Guds natur er å gje. Difor vil det
vera heilt sjølvstridig for ein kristen å
ikkje vera ein som gjev. Like sjølvstridig
vil det vera for ein kristen å vera
uforsonleg, ugjestmild, vrang, ustabil,
vond, urettvis, hatefull eller trulaus.
Ingenting av dette er i Guds natur.

Og det er på denne måten Gud vil fylla
jorda med sin herlegdom, gjennom eit
folk som ber hans herlegdom slik at
den blir synleg for andre. Det er ikkje
råd å vera ein kristen utan å bera Guds
herlegdom. Det er denne herlegdomen
vi skal vera til pris og ære for.

Sjølvsagt er det slik at vi veks inn i ting litt
etterkvart, ettersom vi lærer Gud meir og
meir å kjenna. Det tek tid for alle, både
å oppdaga sanninga om Gud og læra å
leva ved Anden. Men ettersom vi slepp
bort frå oppløysinga i verda vil hans
guddommelege natur koma sterkare til
uttrykk, fordi det er lagt ned i oss. Vi har
fått alt som tener til liv og gudsfrykt.16

Jesus viser oss Gud. Han er ei utstråling
av Guds herlegdom og bilete av hans
vesen.13 Den som har sett Jesus har
sett Gud.14 Guds natur er perfekt gjort
synleg gjennom Sonen. Den som er lik
Jesus vil difor også synleggjera Gud. Å
vera Kristen betyr å vera Kristus-lik.
Og det er det den nye skapningen er.
Å vera ein ny skapning i Kristus, er å
ha blitt ein del av eit nytt menneske, eit
Jesus-menneske som har Guds natur.
Gud kjem på innsida. Då er det berre
heilt naturleg å vera som Jesus er og
leva som han levde, i denne verda.15
Alle Guds eigenskapar har eit naturleg
uttrykk i den som er fødd på ny.

Det viktige er at vi fyller oss kvar dag
med Guds Ord og med Den Heilage
Ande. Like viktig som å læra å leva etter
Guds prinsipp, er det å leva i ein nær
relasjon til Gud. Vi må bruka tid med
Herren og søkja han. Då vil hungeren
etter Gud auka også. Vi må øva oss opp
til å gje respons til alt Gud er, seier og
gjer. Då vil det også bli ein vane å vera
innstilt på Andens kanal og gje respons
til all tiltale frå han. Guds herlegdom
vil gjennom våre kvardagsliv bli synleg
for menneska rundt oss, dei vil sjå
Guds herlegdom og få kunnskap om
den, kunnskap som er erfart. Det er
når vi sjølv ser Herrens herlegdom at

12. 2 Kor 3:18
13. Heb 1:3

14. Joh 14:9
15. 1 Joh 2:6

16. 2 Pet 1:3-4

vi vert forandra til det same bilete av
Gud som Jesus var.17 Vårt privilegium
som kristne er at Gud har gitt oss
augo i hjarta så vi også kan sjå i det
usynlege.18 Dei må vi bruka til dette.
Når vi les 2. Korintarbrev 3 og 4, ser det
ut som om det er to ting som kan hindra
menneske i å sjå kven Gud er. Det
eine er at denne verdsens gud blindar
hugen til dei vantruande så dei ikkje
ser lyset som strålar fram frå evangeliet
om Guds herlegdom, han som er Guds
bilde. 19 Den andre grunnen er om vi
gjer som Moses og legg eit dekke over
andletet så ingen ser Guds natur i oss.20
Lat oss kvar dag bu i Guds nærvær
og la oss fylla oss av den Ande og det
ord som openberrar hans natur for oss
og i oss. Og lat oss ikkje missa motet;
for det er ved Guds miskunn vi har
fått Andens teneste. Lat oss sei frå
oss alt liv og all ferd som er skamleg
og hemmeleg. Lat oss ikkje fara med
knep og forfalska Guds Ord, men klart
og liketil forkynna sanninga, og for
Guds åsyn by oss sjølv fram med di
vi vender oss til kvar manns samvit.21
Jesus er bestemt til å fylla alt i alle.22
Han vil fylla si kjære forsamling
og forsamlinga skal fylla jorda. La
oss arbeida i samsvar med planen.

Norleif Askeland

k

norleifa@yahoo.com
20. 2 Kor 3:13
21. 2 Kor 4:1-2
22. Ef 1:23

17. 2 Kor 3:18
18. Ef 1:17-18
19. 2 Kor 4:4
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Berøre verden – der du bor

Jeg sitter hjemme hos Kurt Roger og
Øydis Karlsen på Kvaløysletta i Tromsø,
og skal snakke om ”menighetsliv som
berører verden”. Jeg synes det høres
litt fjernt ut, noe som dreier seg om
Filippinene, India, eller Bolivia. Og
kanskje at vi her hjemme sitter og strikker
eller har loddsalg og basar til inntekt for
dem som har materiell og sjelelig nød.
Kurt Roger bringer mine fjerntliggende
tanker ned på jorda; ”verden er stor, vi
må begynne der vi bor.” Jeg har kjent
Kurt Roger lenge. Det er vanskelig ikke
å like denne mannen; entusiasmen og
den ivrige godheten nær sagt tyter ut av
øynene hans. Kurt Roger har alltid vært
en mann med kreativitet, spontanitet,
innfall, lyst etter å oppleve nye ting.!
Forskjellige i sin berøring

Øydis er en annen type. ”I mange år

K

”Verden

er

stor

-

vi må begynne der vi bor”

var jeg tilbakeholden. Jeg var vant til
å holde meg i bakgrunnen”, sier hun.
”Kurt Roger var jo så synlig. Men etter
hvert gikk det opp for meg at det jeg
trodde var mine naturlige evner, var
gaver Gud har gitt meg, og at det er
mitt ansvar å ta gavene i bruk. Jeg har
alltid hatt en evne til å se behov, og
glede av å hjelpe, vise omsorg. Gud
viste meg at det var galt at jeg holdt
tilbake og ikke brukte de gaver Han
har gitt meg, gaver som passer til meg.”
Hun ser på meg med sitt faste, men
vennlige blikk mens hun sier dette.

Hennes åpenhet gir en følelse av
besluttsomhet.
Hun fortsetter: ”Dette med å se behov
og prøve å møte dem har vært en
døråpner. Vi er jo forskjellige. Kurt
Roger er mye flinkere til å presentere
evangeliet. Jeg myker opp hjertene.
Men jeg velsigner ikke for å få
noe igjen, jeg gjør det fordi jeg
har en selvstendig glede av det.”
Vi er inne i den innerste kjerne av
samtalen, noe jeg har hatt lyst til
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Å be sammen har vært
en nøkkel for oss.
å spørre dem om. Hvordan kan
et ektepar samarbeide og spille på
hverandres sterke sider for å nå ut
med Guds godhet? Jeg blir sittende å
betrakte dem mens de tett ved siden av
hverandre forteller. Jeg legger merke til
temperaturen dem i mellom. Sommer.
Hengivenhet. Kurt Roger forteller at de
er blitt mer bevisst på samspillet. Han er
blitt oppmerksom på Øydis sine sterke
sider, fått øynene opp på en ny måte
etter hvert som hun har funnet sin plass.
Bønn er en nøkkel

”Men alt begynner i bønn” sier han
på sin entusiastiske måte. Han kan
fortelle at de hver dag på vei til jobb ber
sammen. Turen inn til byen tar 12-15
minutter. De ber om Guds ledelse. De
ber for venner og kjente. ”Og vi opplever
at Gud taler, Han gir innskytelser, og
så handler vi på det. Å be sammen har
vært en nøkkel for oss. På denne måten
har Guds nærvær blitt mer påtagelig for
oss, og vi er mer bevisst på Guds nærvær
i møte med andre mennesker.” Felles
bibelleseplan gjør at de også snakker
sammen om ting de leser i Ordet.
Skjerpende fellesskap

Selv om de har et godt samarbeid seg i
mellom, forteller de om avhengigheten
av andre. Begge to er ivrige forkjempere
for disippelfellesskap. Øydis: ”Før
trodde jeg at vennskap var at man
fant noen man ligner på og har det
hyggelig sammen med. Nå har jeg
innsett at vennskap går mye dypere
enn som så. Det handler om å åpne
seg og legge livets realiteter på bordet.
Dette er en svært forløsende måte å leve
på.” Kurt Roger er helt på bølgelengde
med sin kjære: ”Et godt disippelfellesskap

14
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har ført meg inn i en veldig god prosess.
Her er jeg jevnlig sammen med en
god venn jeg har tillit til. Vi utfordrer
hverandre, og forteller åpent om våre
utfordringer. Menighetsliv er langt mer
enn samlinger og møter.” Kurt Roger
trekker pusten, og Øydis benytter
anledningen til å skyte inn: ”Det er
også svært verdifullt for oss å snakke
sammen med andre par, dele erfaringer.”
Kallet leves ut i dagliglivet

”For å være effektiv er det også viktig å
bli klar over sin utrustning. I en liten
menighet er det lett å bli involvert
i mange ting. Men jeg har blitt mer
bevisst på å prøve å bli god på det
Gud har kalt meg til. Mitt primære
kall er å formidle evangeliet i ord og
gjerninger.” Kurt Roger er på utpust
igjen. Han forteller fra arbeidsplassen
sin. Han gikk fra jobb i barnehage
til byggebransjen. En av de store
forskjellene er ordbruken. ”I barnehagen
fantes det ikke stygge ord, mens det i
min nåværende jobb er helt annerledes.
”Da jeg var på jobbintervju, sa sjefen
min at dette ikke var noen misjonsmark.
Jeg hadde fortalt at jeg var en kristen,
og sjefen repliserte med at jeg ikke
var kommet til sauer, men til ulver!
Men jeg har vært bevisst på å heise
flagg fra første dag. I løpet av
tiden som har gått
siden jeg

begynte, har jeg hatt mange gode samtaler.
Noen
har
jeg
også
fått
formidlet
Guds
godhet
til.”
Tøvær i nord

Samtalen avsluttes med en liten
bønnestund sammen. Jeg hiver meg i
bilen for å kjøre hjem og hente barna.
Vi skal til Burger King hvor de skal få
påfyll av kalorier. Sola skinner igjen i
Tromsø. Den har sakte men ustoppelig
sklidd nordover, nærmest som en
vekkelse som brer seg. Bare at den
virkelige vekkelsen som kommer skal
gå motsatt vei. Den skal starte i nord
og gå sørover! I dag løfter sola seg så
vidt over fjelltoppene i sør. Men det
er ikke noe tungt løft. Det er ingen
kraftanstrengelse. Jeg ser det som et
bilde på Guds nåde som ingenting kan
stå seg i mot, som ingenting hindre
fremveksten av. Det er opptiningstid
i nord. Tøvær, selv midt på vinteren.

Kurt Bones

k

kurtbones@tromsfylke.no
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Livet som Gud har kallet oss til, er ikke
et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under,
mirakel og andre mektige gjerninger.
Jesus, som gikk på vannet, gjorde
vann om til vin og helbredet mange
syke, er vårt forbilde og modell, og
det er hans gjerninger vi skal overgå.
DET JESUS GJORDE

Kjernen i det å ville se tegn, under og
mirakler er at Jesus sa at vi skulle praktisere det. Han befalte oss til å helbrede
syke, drive ut demoner og vekke opp
døde.1 Det er ikke noe som vi som
kristne har funnet på av oss selv, eller
som vi søker bare fordi
det er utrolig kult, men
Jesus
gav
oss faktisk
befalingen

om

å

holde
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det.

spunkt burde være det Jesus sa at vi skal
gjøre, ikke det som passer oss best. Ofte
blir erfaringen at det Jesus sa vi skulle
gjøre, også blir det som fungerer best.
Jesus ba oss om å legge hendene på de
syke, og de skulle bli friske. Når vi har
gjort det han ba oss om, så ender egentlig vårt ansvar der. Han ba oss ikke om
å lage teologiske forklaringer på hvor
ting skjer, eller hvorfor det ikke skjer.
Utgangspunktet
for
alt
det
vi gjør er nettopp lydighet.

Han har befalt oss om å vinne
verden, helbrede de syke, drive
ut demoner og vekke opp døde.

å

16

med

Jesus gikk rundt på jorda, og han helbredet alle syke han møtte på, han
drev ut mange demoner og brakte
de døde tilbake til livet. Også gav
han oss ansvaret om å videreføre
det han holdt på med her på jorda.
Utgangspunktet vår for vår kristne misjon, bør ikke være hva som ser ut til å
fungere best, hva som passer best i en
bestemt kultur, heller ikke hva som er
mest pedagogisk eller det som vi tror er
mest fruktbart i lengden. Vårt utgang-

å

1. Mark 16:15

på

i
LYDIGHET

Kristne er etterfølgere av Jesus, og skal
gjøre det som han ber oss om. Han
har befalt oss om å vinne verden, helbrede de syke, drive ut demoner og
vekke opp døde. Å gjøre dette, er en
lydighetshandling mot det Jesus befalte.
I begynnelsen erfarte jeg at det ikke var
like gøy eller komfortabelt, å søke etter gjennombrudd i dette med tegn og
under. Det er ikke fordi det er moro vi
gjør det, vi gjør det fordi Kristi kjærlighet tvinger oss.2 Om ikke kjærligheten til mennesker rundt oss alltid
er den største, så er det kjærligheten
til Jesus og Hans kjærlighet til oss.
Jeg har egentlig ikke noe valg, jeg kan
ikke
gjøre
noe
annet,
dersom
jeg
vil
følge
Jesus.
Vi har ikke lov til å bare forkynne evangeliet med ord. Vi er kristne mennesker i
Norge, som ønsker å forandre nasjonen,

2. 2 Kor 5:14

noe som Gud tydeliggjør at er umulig
uten tegn og under. Det er ikke engang
bibelsk å bare spre ut Guds rike med ord.3
TEGN, UNDER OG MIRAKEL

Det er forskjellige varianter av det
som vi kaller tegn og under. I det nye
testamentet, er det mest sentrale helbredelse, eller mirakel i forhold til fysisk sykdom. Etter det, er det mest
sentrale å kaste ut vonde ånder. I forhold til hvor sentralt det er i Bibelen,
så er konklusjonen at det er noe vi må
praktisere mer. Når det er ett gap mellom det Bibelen sier, og våre liv, er det
vi som må rette oss etter hva den sier.
Det å vekke opp døde er også sentralt
både det som Jesus og de første kristne gjorde og i Jesu befalinger. Det er
ikke noe som vi i Norge ser mye av i
dag, men den eneste måten er å spørre
Gud om hvordan. Vi har ikke noe valg,

3. 1 Kor 4:20

for Jesus har sagt at vi skal gjøre det.
Andre måter å praktisere tegn og under,
er det vi kan kalla profetisk evangelisering, der en blir ledet av Den Hellige
Ånd til mennesker, og gjennom profetiske ord og kunnskapsord kan tale inn
i livet til også fremmede mennesker.
Til nå har vi allerede sett noe, men
det er fremdeles mye ting. Jesus gjorde
noen utrolig fascinerende ting, som å
gå på vannet, multiplisere mat, og på
pinsedag ble 3000 frelst under merkelige omstendigheter.4 Vann ble forvandlet til vin, Jesus stilte stormer,
engler låste opp for Peter i fengselet og Filip ble forflyttet på i ånden.
NORMALT KRISTENLIV

Når en leser i Bibelen, ser en at tegn
og under var en vanlig del av de første
kristne sin hverdag.5 Det er overraskende at vi ikke har sett det før, hvor ves-

4. Apg 2
5. Apg 2:24, 5:15,
19:11-12, 20:7-12,
28:9
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entlig dette med tegn og under egentlig
er i sammenheng med å forkynne evangeliet. Det er så mange historier i Apostelgjerningene som vitner om at tegn
og under ble demonstrert, før evangeliet ble forkynt, og folk kom til tro. 6
Noe som er utrolig spennende, er det
å få lov til å se at flere og flere vokser
inni dette. Å presentere nyfrelste for
noe som egentlig er tenkt til å være ett
normalt kristenliv, der tegn og under
er hverdagslig. Det er starten på en ny
kultur, der det en leser i Apostelgjerningene ikke lenger er fjern, men noe som
en selv opplever. Det gjelder ikke bare
dette med tegn og under, men alt som
har med det nytestamentlige menighetslivet å gjøre. Det er en utrolig glede og
tilfredsstillelse, å begynne å leve slik som
Jesus sa, og slik som vi er designet til.
Vi er nødt til å koordinere og synkronisere oss i samsvar med det som
Ordet sier om å se tegn og under,
vi må følge den modellen som Jesus
satt. Et kristenliv uten tegn, under og
mirakel, er ikke et balansert kristenliv.
OVERFOKUSERT

En kan veldig lett få stemplet på seg at
en er overfokusert på tegn og under,
og glemmer forkynnelsen av evangeliet. I verste fall driver man med vranglære, og er kjettersk. På ingen måte
skal forkynnelsen av evangeliet bli un-

dergravet, Jesus sa klart og tydelig at
vi også skulle forkynne det med ord,
men det var ikke det eneste han sa.
Noen ganger virker det som om vi
må rettferdiggjøre oss selv, når det
blir praktisert tegn og under, ved å
forkynne evangeliet i tillegg. Det er
som en tankebygning som sitter i hodet, for mange vil få sure miner når de
ser tegn og under, uten forkynnelse.
Det er ingen som reagerer når kristne
bare viser praktisk kjærlighet, ved å
hjelpe til i samfunnet, med de fattige,
narkomane, eller naboen. Det er ingen
som anklager deg for å være feil fokusert,
eller som ber deg om å slutte å gjøre godt,
dersom du ikke forkynner evangeliet.

Når målet er at Gud skal få berøre mennesker, så blir det også mindre stress
med å forkynne evangeliet. Det kommer
naturlig, ettersom Gud åpner opp mennesker, og Den Hellige Ånd møter de.

Ser vi på Jesus, ser vi at hans tenkemåte
og handling var helt annerledes. Du
kan nesten si at han var overfokusert på
dette med å helbrede de syke, kaste ut
demonene og vekke opp døde. Etter tre
og ett halvt år i full vigør her på jorda,
hadde han berørt titusenvis av mennesker, både gjennom helbredelse, demonutdrivelse og matunder. Han helbredet mange som han ikke lærte eller
forkynte for.7 Langt i fra alle som fikk en
berøring av Gud, valgte å bli hans disippel. Av og til virker det som om Jesus bevisst sa ting som støtte folk bort fra han. 8

Livet som kristen er ikke et prosjekt
der vi prøver å få til dette selv, vi går
ikke i egen kraft. Hele livet som kristen, også det som gjelder tegn og
under, er bygd på nettopp det av vi
ikke klarer det selv. Vi er helt avhengig av Han, desperate etter Gud.

Om vi bare helbreder syke,
så er det bra. Guds rike blir
demonstrert
på
denne
måten.

AVHENGIG AV DEN HELLIGE ÅND

Når en lever et liv i det overnaturlige,
så blir en også sårbar og avhengig av
Den Hellige Ånd. Vi går radikalt for
det overnaturlige, men blir stadig slått
tilbake, for eksempel ved at det vi
søker ikke skjer. Det er en god ting å
stadig vende tilbake til Gud, rope til
Han, om mer av Hans nærvær, mer av
Hans kraft. Vi kan rett og slett ikke få
det til uten Han, uten Hans nærvær.

Når vi opplever at tegn og under ikke
skjer, at folk ikke blir friske, eller at
døde ikke står opp, så er det bare en
ting å gjøre. Det er ikke å lage forklaringer på hvorfor det ikke skjer, ikke
skylde på noen, men å søke nærmere
Gud. Erkjenn at du trenger mer kraft,
at du trenger mer av Gud. Være villig til
å gå en ekstra mil med Gud, be radikalt om at mer av det som vi leser om i

Steinar Lofnes

k

steinar@veienbibelskoleno
6. Apg 3-4, 5:12ff,
8:4-18
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Når målet er at Gud skal få berøre
mennesker,
så
blir
det
også
mindre
stress
med
å
forkynne
evangeliet. Det kommer naturlig,
ettersom
Gud
åpner
opp
folk,
og Den Hellige Ånd møter de.

Bibelen skal skje i dag. Gjennombruddet kommer, men gjør heller smerten
som kommer når en ikke ser noe, om
til en desperasjon til Gud. Ikke stopp
når det blir vanskelig, men fortsett å
gå, fortsett å vær lydig, fortsett å rope
til Gud, til gjennombruddet kommer.
MER OG MINDRE

Det er sånn at noen mennesker har mer
av Den Hellige Ånd, enn det du har akkurat nå. Det er ikke nødvendigvis noe
negativt, fordi alt det Gud har, er tilgjengelig. Han øser ut sin Ånd over alt kjød9,
ikke bare over den ene salvede mannen.
Peter hadde nok mer av Guds
nærvær hvilende over seg, for når
han gikk på gata, så ble folk helbredet bare skyggen hans rørte ved de.10
Det er lurt å kunne erkjenne at noen
har fått noe av Gud, som du ikke har,
men som du ønsker. En kan gå til Gud
og be om mer, men en kan også be om
håndspåleggelse av mennesker som Gud
har gitt en større del, og han eller hun
kan gi det videre. En ser denne praksisen også i Bibelen, både ved Moses og

Josva,11 Elia og Elisja12, men også Jesus
og Hans disipler, når han sendte de ut. 13
Vær villig til å lær av andre. Hør på det
de sier, få de til å be for deg, og lær av de.
Det er ingen svakhet, men vitner heller om en større hunger etter mer av
Gud, og en erkjennelse av en ser hva
Gud har lagt ned i andre mennesker.
NØKLER TIL GJENNOMBRUDD
Vær lydig, og gjør det som Jesus har
befalt. Bare det å være lydig mot
Hans befalinger er et mål i seg selv.
Velg å vær frimodig, velg å strekke
deg litt lenger, ta nye steg og lev slik
Jesus gjorde også på dette punktet.
Hold ut, og bli ikke motløs. Selv om
en blir skuffet når det etterlengtede
gjennombruddet ikke kommer med en
gang, er det viktig å ikke gå på kompromiss med hva som er Guds vilje,
i forhold til det våre erfaringer er.
Guds vilje er at hvert menneske skal

20

nr. 1 – 2010

11. 5 Mos 34:9
12. 1 Kong 19:19,
2 Kong 2:9
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Søk stadig mer, ved å søke Gud, men
også ved å oppsøke mennesker som har
opplevd gjennombrudd og som har
mer av det, for det smitter. Det som
andre har kjempet hardt for, kan du på
denne måten få gratis. Studer Bibelen,
les bøker, besøk andre menigheter, for
på denne måten kan du få det som
andre har kjempet hardt for, gratis.

Steinar Lofnes

13. Matt 10

k

steinar@veienbibelskoleno

å

Ikke stopp når det blir vanskelig,
men fortsett å gå, fortsett å vær
lydig, fortsett å rope til Gud,
til gjennombruddet kommer.
9. Joel 2
10. Apg 5:15

bli frelst, og at alle mennesker skal bli
helbredet og ha god helse. Prøv ikke
å forklare hvorfor ting skjer eller ikke
skjer, men bli grunnfestet i hva Bibelen sier om hva Guds vilje virkelig
er. Ikke stopp om du ikke ser noe skje,
men fortsett å gå, fortsett å være lydig.

t Annonse

Nr. 1 - 2010

25. årgang

25. årgang

Nr. 1 - 2010

FOLK
FOLK
K
L
O
F
Nr. 1

- 2010

gang
25. år

Teol ogi
Tidss krifT for hver dags

Tid ssk ri fT

Tids

skri

fT

hve
f or

rda

gs Te
fo r hv er da

gsTe

olo

ol og i

gi

FOLK

FOLK

FOLK

nr. 1 –

2010

nr. 1 – 2010

nr. 1 – 2010

1

1

1

Bestille abonnement?
Bladet du nå holder i hånda kommer
ut fire ganger årlig.
Et årsabonnement koster kr 200,Tegn abonnement på sms ved å sende:
folkabo mellomrom navn og adresse til
2097 eller ring 55 38 18 40.

se: ifolk.no

Midt i sykdom opplevde jeg at
Guds ubetingete kjærlighet
ble en større realitet for meg.

Gjennom en tid med
alvorlig sykdom og usikre
fremtidsutsikter holdt Marit
Thomsen, Tromsø, fast på
Guds løfter og fikk oppleve
hans nærhet og hjelp på en
fantastisk måte. Denne erfaringen
av Guds omsorg og godhet var så
sterk og konkret at hun, selv etter
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år med store plager og til slutt en
åtte timers hjerneoperasjon, sier:
’Jeg vet at det høres rart ut, men jeg
har opplevd dette som noe positivt’.

å

Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Om jeg
sitter eller står, så vet du det, langt bortefra
merker du mine tanker. Om jeg går eller
ligger, ser du det, du kjenner alle mine veier….
Bakfra og forfra omgir du meg. Sal 139, 1-5

De siste to årene hadde jeg opplevd
tiltagende problemer med nakke og
hode. Det begynte med pulserende
dunking i hodet når jeg skulle legge
hodet bakover for å henge opp klær,
for eksempel. Fra januar 2009 bledette
bare verre og verre og fra påske ble jeg
sykemeldt. Det var det slik at jeg måtte
passe på hva jeg gjorde for å unngå
problemet. Jeg kunne ikke le slik jeg
pleide, kunne ikke henge opp klær og
måtte reise meg veldig sakte. I tillegg
var jeg konstant trøtt og svimmel,
og lå mye på sofaen. Selv om det på
mange måter var ille, gikk jeg samtidig

gjennom en prosess som hjalp meg til å
akseptere meg som meg, helt uavhengig
av hva jeg kunne gjøre eller bidra med.
Min verdi var ikke avhengig av det.
Gud hadde begynt et verk på dypet av
meg, og dette fortsatte i perioden med
sykdom og begrensninger. På tross av
begrensningene kunne jeg ta til meg av
Guds ord og gode kristne bøker. Midt i
sykdom opplevde jeg at Guds ubetingete
kjærlighet ble en større realitet for meg.
Leger og manuellterapeuter prøvde å
gjøre det de kunne uten at det hjalp.
Uttalige undersøkelser viste ingenting.
Til slutt mente manuellterapeuten,

i mangel på resultater, at jeg burde
få en MR- undersøkelse, og skrev et
brev til fastlegen om det. Den dagen
beskjeden kom fra legekontoret, hadde
Gud åpenbart noe for meg i ordet sitt
som jeg kunne holde fast i. Gjennom
Salme 139 viste han meg at uansett
om jeg ligger eller står, så er han med
meg. Samtidig viste han meg at det
var rett av meg å hate min fiende. Jeg
fikk ikke dette til å rime. Herre, jeg
hater jo ingen? Jo, sier han til meg.
Han som taler løgnaktig om meg, og
sår løgner om deg, også, skal du hate
med et oppriktig hat. Samtidig leste jeg
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en ny oversettelse av bibelen om det å
ta på den komplette rustningen, og stå
i mot ondskapen til kampen er over.
Halv fire på ettermiddagen ringte en
vikarlege fra legekontoret og fortalte
meg at de hadde oppdaget en svulst i
hodet mitt. Hun kunne ikke si noe mer,
men jeg hadde time på nevrokirurgisk
om to dager. Det var uten tvil en
sjokkerende melding å få, og alle slags
tanker fór gjennom hodet - jeg tenkte
umiddelbart på barna og på Jimmy,
ektemannen min. Samtidig grep jeg
fatt i det Gud hadde vist meg tidligere
på dagen. Det var det eneste jeg kunne

z
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holde fatt i – jeg visste jo ikke hva som var
situasjonen. Vi flyttet gruppesamlingen
den dagen til å være hjemme hos oss,
for vi ønsket ikke å forlate barna. Jeg
hadde bestemt meg for å dele det Gud
hadde vist meg, selv om jeg visste at det
ville bli tøft. Jeg bare måtte proklamere
Guds løfter – det visste jeg. Jeg måtte
si det ut. Det var sterkt å oppleve
Guds omsorg gjennom de andre på
samlingen. Flere omfavnet meg og
holdt rundt meg. Jeg var i Guds hender.
Timen på nevrokirurgisk avslørte en
godartet, men veldig stor svulst mellom
lillehjernen og hjernebarken. Overlegen
anbefalte operasjon, selv om han ikke la
skjul på at dette hadde en risiko. Tvert
imot listet han opp en lang rekke mulige
komplikasjoner og mulige varige mén
– samsynsproblemer, koordinasjon,
hørsel, ansiktslammelse, problemer

med pust og svelg. Tolv dager senere
ble jeg innlagt for operasjon. Samme
ettermiddag hadde jeg fått en SMS fra ei
venninne. Hun hadde opplevd å få ord
fra Gud om at jeg skulle få mange gode
år med familien og i tjeneste for Herren.
Mannen hennes hadde fasta flere dager i
strekk, og nå opplevde han at fasten var
over. Han søkte da Herren for et ord,
men det var det kona hans som fikk.
Tidlig om morgenen ble jeg sendt opp
på operasjonssalen. Jeg hadde sovet hele
natta, og da de spurte om jeg trengte
noe beroligende, kjente jeg at det ikke
var nødvendig. En sterk bevissthet om
at Gud var med meg, gjorde at jeg
ikke var urolig, men litt spent, så klart.
Etter åtte timer på operasjonsbordet var
jeg naturlig nok ganske utslått da jeg
våknet. Uansett - om jeg ikke orket noe

z
som helst, var Gud bare en tanke unna.
Jeg pustet selv og jeg så ikke dobbelt.
Og Gud var der med meg. Så mye fikk
jeg med meg. Tirsdag ble jeg operert, og
fredag samme uke ble jeg sendt hjem.
Fremdeles svimmel og ganske trøtt, men
uten at en eneste av komplikasjonene
overlegen hadde nevnt hadde slått
til. I samtale med overlegen fikk jeg
vite at på en suksesskala fra 1 til 10,
så var dette en 10’er. Det kunne ikke
gått bedre. Allerede 14 dager etterpå
var situasjonen helt snudd. Jeg kjørte
selv til sykehuset for å ta stingene.
Sykepleierne var overrasket over hvor
raskt jeg hadde kommet meg. ”Det er
veldig få som er så heldig som deg,”
fikk jeg vite. Men jeg var ikke heldig –
jeg var velsignet og omsluttet av Guds
omsorg. Vi er takknemlig for overleger
og sykepleiere – de var helt fantastiske
alle sammen. Men jeg vet at det var

en ekstra kirurg til stede den dagen og
sørget for at alt gikk som det skulle. I
tillegg opplevde vi en fantastisk omsorg
fra menigheten. Folk ringte og spurte
om det var noe vi trengte, de kom
og vasket hus, de kom med middag
og brød på døra. I hele landet ble det
mobilisert til forbønn. Gud er så god!
Jeg vet at det høres rart ut, men jeg
har opplevd dette som noe positivt.
Når en kommer i en situasjon hvor
en ikke kan gjøre noe fra eller til – der
en bare må stole på Guds inngripen
og hjelp – da er han der – hele tiden.
Jeg har fått et annet forhold til Far
gjennom denne erfaringen, og det har
gitt meg en helt annen frimodighet.
Jeg gjømmer meg ikke bort i en
krok – jeg har en historie å fortelle.

stiller nysgjerrige spørsmål om det jeg
har opplevd, kan jeg ikke svare uten at
Guds godhet kommer frem – det er jo det
sentrale i alt som var skjedd. Det virker
ikke på noen måte unaturlig heller. Det
er bare slik det er. Selv om jeg ikke er
opptatt av reaksjonene, legger jeg merke
til at folk hører nøye etter det jeg har å
dele, og flere blir enda mer nysgjerrig.
Jeg opplever at jeg har fått livet i gave.
Nå er kreftene vendt tilbake, og jeg er
friskere enn på mange år. Etter alt dette
er det én ting jeg for alt i verden vil ta
vare på – den absolutte avhengigheten av
Gud – som gjør at en opplever seg totalt
omsluttet. Han er bare så uendelig god!

Marit Thomsen

k

jimmy.thomsen@uit.no

Når mennesker, som ikke kjenner Jesus,
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En mann står på et gatehjørne i ei slitt
dongeribukse og en utvaska blazer.
Er han nøysom eller uflidd? En nabo
kjøper seg en splitter ny BMW, er
han kvalitetsbevisst eller sossete?
Ei dame skiller seg fra mannen sin
til fordel for elskeren. Er hun utro
og karaktersvak eller sterk, frigjort
og selvstendig? En lege hjelper en
pasient med å avslutte livet, er han en
barmhjertig helt eller en kald morder?
Livssynet har konsekvenser

Mennesker med ulike livssyn forstår
verden forskjellig. De siste tiårene har
nordmenns oppfatning av ekteskap
og familie endret seg radikalt.
Forskere, politikere og mediefolk
stiller spørsmålstegn ved etablerte
oppfatninger.
Sentrale
begreper
omdefineres, og nye moteord innføres.
Avisene skriver om fenomener som mor
og medmor, kjærlighetsbarn, bonusbarn
og barn uten fedre. Ordet familie er ikke
lenger begrenset til mor, far og barn, og
ekteskapet er ikke lenger forbeholdt
opphavet til enhver familie, nemlig
samlivet mellom mann og kvinne. I møte
med denne virkeligheten er forståelsen
av den kristne familien og det kristne
ekteskapet avgjørende. Kristne tror ikke

på den familien og det ekteskapet som
regjering og storting er i ferd med å
definere. Vi tror på den kristne familien
og det kristne ekteskapet. I den kristne
familien, med en mor og en far som lever
ut en forpliktende kjærlighet, er det
godt for barn å vokse opp, og for mann
og kvinne å dele livets utfordringer
og gleder. Den kristne familien er
verdt å kjempe for, og verdt å bygge.
Attraktivt og annerledes
Mange kristne erfarer aldri den
velsignelsen Gud har tenkt at
familielivet skal være. Nøkkelen for
et godt familieliv er å ta skaperen på
ordet og å leve sammen på Guds måte.
Det kristne familielivet er attraktivt
og annerledes. Som kristne er vi ikke
opptatt av å leve ut samfunnets idealer
for ekteskap og familieliv, men vi lar
bibelens verdier prege måten vi lever på.
De som ønsker å leve ut kristne verdier
i familien sin, vil fort merke at de er
på kollisjonskurs med en del sentrale
verdier i den norske sosialdemokratiske
virkeligheten, men frukten av å leve
på Guds måte er verdt prisen det er i
å prioritere i motvind. Nedenfor er 3
grunnleggende verdier i den kristne
familien som det er verdt å kjempe for:

kjenne Guds kjærlighet
Mens Guds opprinnelige tanke for
ekteskapet og familien var at hans
selvoppofrende kjærlighet skulle leves
ut1, lever vi nå i et samfunn som
plasserer egoistiske lyster i sentrum for
familieprosjektet. Den norske familien
har blitt en arena for selvrealisering. I
den kristne familien opplever barna å se
foreldre som elsker hverandre på tross
av utfordringer. Å se at mamma elsker
pappa, og at pappa elsker mamma, uttrykt
i et praktisk og jordnært samliv er en
sterkere undervisning om Guds givende
kjærlighet enn den mest flammende
preken. Ifølge apostelen Paulus gir
Gud et særskilt kall til ektemenn om
å gi seg selv i kjærlighet til ektefellen
sin. Mannen som legger ned livet sitt
for å elske kona si er et unikt uttrykk
for Jesu kjærlighet til sin menighet.
Kjenne Guds ordning
Likestillingskampens sluttprodukt er
familieliv i anarki hvor barna er sjefer
i huset. Den kristne familien er et
sted hvor barna vokser opp og lærer å
kjenne Guds styre i hjemmet. Gud har
i sitt ord gitt et løfte til barn som lærer
å ære og lyde foreldrene sine; det skal gå
dem godt og de skal få leve lenge.2 Den

å

Nøkkelen for et godt
familieliv er å ta skaperen
på ordet og å leve
sammen på Guds måte.
1. Ef 5:25-26
2. Ef 6:1-3
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beste til å lære barna lydighet er en mor
som ærer og respekterer mannen sin i
hengiven kjærlighet. Å kjenne Guds styre
handler ikke om å forholde seg til kalde
kommandolinjer, men om en hengiven
kjærlighet som uttrykker seg i ærefrykt
og villig underordning under Guds
styre. Den kristne familien er en unik
arena for å lære å leve i Guds ordning.
Kjenne Guds ord
Hvem har ansvar for å lære barna å

kjenne Guds ord? De fleste kristne
er nok enige om at det ikke er
holdbart å overlate dette til skolens
religionsundervisning. For mange er
løsningen å sørge for at ungene får
delta på søndagsskole og menighetens
barnegrupper. Når bibelen tar opp
temaet er det imidlertid familien som
blir løftet frem som arenaen for å lære å
kjenne ordet. Ifølge apostelen Paulus har
enhver familiefar et ansvar for å oppdra
og veilede sine barn i henhold til Guds

ord.3 Barneoppdragelsen skal skje etter
Herrens vilje. Det mest fundamentale
i oppdragelsen er å lære barna å
kjenne Jesus og å leve etter hans vilje.
Den kristne familien er ment å
være en arena hvor barna kan vokse
til å bli modne disipler av Jesus.

Håvard Kjøllesdal

k

havardkj@gmail.com

3. Ef 6:4
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Jesus sa at vi skulle be slik at vi
får bønnesvar, så vår glede kan
være fullkommen. Skal vi lære
dette, må vi legge bønneemner
og behov litt til side og først og fremst
tre inn i Guds nærvær og handle
i respons til himmelens impulser.
Bibelen forteller oss at himmelen åpnet
seg da Jesus lot seg døpe. Samme ord blir
brukt om forhenget som revnet da Jesus
ropte på korset: ”Det er fullført!”. I Jesu
dåp rev Far himmelen åpen over Ham
og gav Ham tilgang til Guds rikes kraft
og herlighet gjennom Den Hellige Ånd.
Budskapet fra Far lød: ”Du er min Sønn,
den elskede, i deg har jeg min glede!”.
Jesus demonstrerte en ny tidsepoke der
Guds rike er tilgjengelig – i form av
under og tegn som setter mennesker fri.
Og han gav det videre idet han sa til
disiplene sine: ”Helbred de syke der og
si: ’Guds rike er kommet nær til dere.”1
Siden har en åpen himmel vært
tilgjengelig for alle kristne – for ingen kan
lukke det Gud har åpnet. Det er mulig
for oss som kristne å vandre i Guds rikes
mirakuløse tilgivelse og hans frigjørende
og helbredende kraft hver eneste dag.
Dersom vi ikke ser og opplever en
åpen himmel, er det mellom ørene
våre det er stengt – vi hindres av et
tankesett som ikke har grepet Guds
verden: alt er mulig for den som tror!2

K

1. Luk 10:9
8. Mark 9:23

Jesus forteller oss at Guds rikes
realiteter er skjult: ”Guds rike er inni
dere”2 Det er tro som gir oss tilgang til
dette riket, for troen ser det usynlige.
Jesus så det Far gjorde i det skjulte,
og så gjorde han det samme – slik at
alle kunne se det. Det er dette vi som
troende er kalt til – å se Guds rike,
trenge oss inn i det og rive det til oss.4
Guds trone i sentrum

Ingen som tar bibelen på alvor benekter
at vi som kristne er kalt til et overnaturlig
liv med Guds kraft, men mange spør
seg hva som er hemmeligheten til å
leve et slikt liv. Dersom vi skal se Guds
rike virkeliggjort, må vi spørre oss hva
Guds rike dypest sett dreier seg om. I
Åpenbaringen kapittel 4 ser vi en åpen
dør inn til himmelen, og vi møter en røst
som lyder: ”Kom opp hit!”5 Det neste vi
møter er Guds trone , og alt som skjer
etter dette har sitt utgangspunkt i ham
som sitter på denne tronen.6 Den åpne
døra og invitasjonen er der: Kom opp
hit! Vi er oppreist med Kristus og satt
i det himmelske sammen med ham. 7

Guds trone er en nådetrone hvor vi
inviteres til å finne nåde og hjelp til rett
tid.8 Folk som møtte de første kristne,
undret seg over frimodigheten og
kraften de utstrålte, og de anerkjente det
faktum at de hadde vært sammen med
Jesus.9 Jesus er ikke å finne på jorden
lenger – han er tatt opp og opphøyd ved
Guds trone. De som vil være nær ham,
må løfte sine hjerter i tro og tre inn i
tronsalen. Det er her – i Guds nærvær –
at vi lærer Guds rikes hemmeligheter: å
handle i respons til himmelens impulser.
Herre, lær oss å be!

En skal ikke være lenge i tronsalen
før en legger merke til at den, fremfor
noe, er preget av en respons til ham
som sitter på tronen. I Åpenbaringen
møter vi et stormvær av lovprisning
og tilbedelse rundt tronen. Stadige
nye proklamasjoner og åpenbaringer
som kommer har sitt utspring
derfra. Bønner bes og profetiske
handlinger utføres – alt som en
respons til ham som sitter på tronen.
Personlig har jeg opplevd at denne

Før var bønn en aktivitet med
fokus på bønneemner og behov.
3. Luk 17:21
4 Matt 11:12
5. Åp 4:1-2

6. Guds trone er referert til
over 30 ganger i Åp

8. Hebr 4:16
9. Apg 4:12

7. Ef 2:6
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forhold til bønneemner og utfordringer
som ligger der, så ber jeg og proklamerer
i forhold til det, ellers lar jeg det være.
Troen kommer av budskapet en hører
ikke bare av det en hørte. Å høre fra Gud
er blitt en prioritet. Bønn blir oftere en
profetisk proklamasjon av Guds levende
talte ord inn i situasjoner, mer enn at jeg
skal tigge ham om det han er mer enn
villig til å gjøre, om jeg bare slipper ham
til. Ikke bare er det mer inspirerende å
be etter å ha hørt friskt fra Gud, det er
veldig mye mer effektivt. Bønn er ikke
lenger et trøttende og rutinemessig
opplegg. For fellesskap med Far er
et kjempeprivilegium! Det største
hinderet vi kristne har, er det vi tror at
vi kan få til uten en total avhengighet
av ham. I møte med menneskelig talt
umulige situasjoner, trøster vi oss og

sier: Vi kan i alle fall be. Men sannheten
er at vi er like avhengig av hans ledelse
og hjelp i våre bønner som når vi skal
legge hendene på og helbrede de syke.
Etter å ha observert Jesu bønneliv,
så bad disiplene hans den viktigste
bønnen vi kan be: ”Herre, lær oss å be!”.
Glede i bønn – fellesskap og forandring
Kvelden før kona mi skulle ha en
risikofylt operasjon for å fjerne en stor
hjernesvulst, satte jeg meg i godstolen i
stua. Nå skulle jeg virkelig be igjennom
at ingen av alle de komplikasjonene
vi hadde blitt forespeilet skulle slå til,
tenkte jeg. Heldigvis brukte jeg først bare
tid med Herren og nøt hans nærvær, for
han avlyste like godt hele bønneemnet
mitt: ”Det der gjorde vi ferdig i går.” Så
vi bad om helt andre ting
den kvelden. På akkurat
samme tid opplevde en
venn av meg, som hadde
fastet for situasjonen
vår, at fasten var over og
seieren i havn. Tenk så
trist å skulle kaste vekk
en hel kveld på å be om

å

åpenbaringen av Guds tronsal og det
som skjer der, har forvandlet bønnelivet
mitt. Det dreier seg ikke først om
fremst om hva jeg skal be om, men
om hva som skjer rundt tronen. Fordi
lovprisning og tilbedelse er en prioritet i
tronsalen, er det blitt en prioritet i mitt
eget liv. Da jeg var ny kristen, brukte
jeg lovsangsmusikk i bønnestundene
for at andre ikke skulle høre det jeg
bad – trodde jeg. Nå har jeg skjønt hvor
viktig lovprisning og tilbedelse er for
et fungerende bønneliv. Før var bønn
en aktivitet med fokus på bønneemner
og behov. Nå kan en time i bønn like
gjerne være en time med MP3 spiller og
lovsangsmusikk på ørene, hvor en både
lar seg betjene av Herren og betjener ham
med lovprisning og tilbedelse. Med en
aktiv forventning venter jeg på at Gud
skal tale. Og sier Den Hellige Ånd noe i

Det er her – i Guds nærvær – at vi
lærer Guds rikes hemmeligheter

10. Joh 16:24
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noe som allerede var bedt igjennom!
Bibelen viser oss at vi må lære å be slik
at vi får bønnesvar, så vår glede kan være
fullkommen.10 Men ber vi uten hans
ledelse og hjelp, vil vi ofte gå glipp av
hans svar. Vi ber og ber om at naboen
skal bli frelst, men får ikke med oss at
Gud ber oss gå bort å legge hendene
på ham, så han kan bli helbredet fra
plagene sine og åpne opp for evangeliet.
Vi kan lett tenke at det ikke er vår gave
å gjøre sånt, men vår gave er det Gud til
enhver tid gir oss. Bønn dreier seg om
å høre Guds røst og gjøre det han sier,
uansett om det er noe vi aldri har gjort
før. Å fortsette å be om det Gud allerede
har besvart, gir ingen bønnesvar. I stedet
for gleden over fellesskap med Far og
de bønnesvar han gir, henfaller en da
til å ha glede i disiplin og gode rutiner,
og liv blir erstattet med død religion.
Vår veileder

Bibelen viser oss at Den Hellige Ånd
alltid ber etter Guds vilje, og at når
jeg ber i tunger, så er det Ånden som

11. Rom 8:26-27, 1 Kor 14:14
8. Joh 6:53

ber igjennom meg.11 Ved siden av
lovprisning og tilbedelse, er det å
be i tunger blitt en prioritet i mitt
personlige bønneliv. Paulus sier at han
takker Gud – han ber mer i tunger
enn alle de korinterne som freaket helt
ut på det.12 Han viser oss samtidig at
vi skal søke å få tydning, så vi kan få
innsikt i hva og hvordan Ånden ber.13
Når vi lærer oss å samtale med Den
Hellige Ånd, åpnes det opp helt nye
dimensjoner. Det hender ofte at jeg
spør Den Hellige Ånd etter å ha fått en
bønnebyrde og bedt til ”trykket” lettet:
Hva bad vi om nå? Er vi igjennom?
Ånden er gitt oss som vår personlige
bønneveileder, og han gjør det gjerne
om vi er villig til å spørre og lære av ham.
For noen år siden var det et par i
menigheten som hadde hatt utfordringer
med å få barn, og de hadde opplevd
flere spontanaborter. I løpet av en noen
nattevakter i en 24-timers bønnestafett
forstod jeg at jeg hadde bedt dette
igjennom – Den hellige Ånd lot meg
høre gråt av spedbarn. Jeg delte dette

med dem, og ikke lenger etter ble kona
gravid igjen. De var begge fremdeles
ganske engstelige, og mannen delte
deres følelser meg med på en biltur.
Til min undring hørte jeg meg selv si
til ham: ”Den Hellige Ånd sier at vi
er i rute.” Noen måneder senere fikk
de sin førstefødte, til stor glede for oss
alle sammen. Men for meg var dette
en viktig lærdom: Når vi er for Guds
trone og tar del i det som foregår der,
så vil han som er på tronen gi oss ærend
og røpe hemmeligheter for oss. Jeg
hadde bare brukt noen timer på natten
og bedt i tunger og lovprist Herren.
Men for det ekteparet var det med å
gi dem det deres hjerter lengtet etter.
For en nåde å få dobbelt belønning.
Ikke bare en god stund i Guds nærvær
– men herlige bønnesvar i tillegg!
Dette er Guds invitasjon til oss:
Himmelen er åpen – det er en dør
inn til Guds tronsal som står på
gløtt – og du er velkommen inn!

Jimmy Thomsen

k

jimmy.thomsen@uit.no

12. 1 Kor 4:18
13. 1 Kor 14:13
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Den fyrste staden i Bibelen kor ordet
profet er nemnd er i 1.Mos.20,7
der Gud kallar Abraham for profet.
I ei fotnote til dette verset står det at
ordet profet stundom vert nytta i vid
tyding om eit menneske som står Gud
nær og skal gå ærend for han. Dette
er for meg den mest grunnleggjande
forståinga av kva det er å vera profetisk.
Det er å leva så nært til Gud at me
kan gå ærend for han. Ein profetisk
generasjon er då ein generasjon av
ærendsgutar, folk som kjenner Gud
og representerer Gud i det dei seier og
gjer. Desse folk vil vera kjenneteikna av:

1
.
Openberring av Gud på
kongstolen
Profetane hadde ofte syner og sterke
opplevingar der dei vart overvelda
av kven Gud er. Jesaja såg Gud sitja
på kongstolen medan serafane song
heilag, heilag, heilag. Han såg Gud på
kongstolen. Han såg Guds herlegdom.
Han såg Guds trufaste paktsnatur.
Dette møtet med Den Heilage
merkte han for livet og kjenneteikna
heile
hans
profetiske
teneste.
Den nye profetiske generasjonen som
Gud reiser opp i desse dagane vil ha
ei openberring av Guds rike, av Guds
styre, av Jesu Kristi Herredøme. Difor
vil dei ikkje vera hekta på ting. Dei
vil vera fokusert på Jesus. Dei vil vera
fokusert på Guds vilje. Dei vil leva i
openberringa av Gud som Konge. Dei
vil leva under Jesu Herredømme og
gjera det klart for alle at Jesus er Herre
over alle og på alle område i livet. Me er
profetiske i den grad me gjer det Gud vil!

2
.
Tek Guds ord på alvor
Mest alle bøkene til profetane i Bibelen
tek til med desse orda: Herrens ord
kom til dei. Såp vert det nemnd kva tid
dei levde i og når Ordet frå Gud kom
til dei. Gud talte med andre ord inn i
ei historisk stode, inn i ein samanheng,
inn i eit samfunn, til eit folk. Herrens
ord kom til profetane og dei tok ordet
frå Gud på alvor. Me finn mange
uttrykk som stadfestar dette: Gud har
talt. Dette er det Gud seier. Slik lyder
ordet frå Guds munn. Både i Det gamle
og Det nye testamentet seier Gud til
profetane sine: Et denne boka!1 Då dei
hadde ete dei profetiske skriftene vart
dei bedne om å tala profetisk til andre.
Den nye profetiske generasjonen tek til
seg Guds ord. Dei les og mediterer på
Guds ord for å ta til seg åndeleg næring.
Dei fyller seg med Guds ord og difor
kjenner dei Guds vilje. Dei granskar dei
profetiske skriftene og forkynner Guds
ord til folk og ikkje moderne psykologi
eller menneskemeiningar. Dei skriv ned
synene, visjonane og draumane sine som
dei får frå Gud. Dei gjer desse no orda frå
Gud kjende gjennom alle tilgjengelege
media. På denne måten hjelper dei folk
å sjå at det Gud seier i Bibelen gjeld
i dag og må takast på alvor i levd liv.
1. Esek 3:1-4, Op 10:9-11
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3
.
Står på vakt – lever vakne
Fleire stader er profetane omtalt som
vaktmenn. Dei har to funksjonar. Den
eine er å åtvara folk som bryt Guds
lov ved å fortelja dei om fylgjene av
livsførsla si ved å gjera Guds dommar
kjende for dei.2 Den andre funksjonen
er å fortelja til Guds folk kva Gud gjer,
kor Gud arbeider og kva folket må gjera
med dette.3 Profeten Habakuk sa han
ville stå på vakt, stella seg på post og
speida for å sjå kva Gud gjer og seier.
Gud svarer han med ein gong og seier
han skal skriva opp synet og gjera det
enkelt å forstå så folk kan handla på det.
Den nye profetiske generasjonen står
på vakt og lever vakne. Dei søkjer
alltid Herren. Dei vender hjarte og
sjel til Gud og har opne auger og
øyrer så dei både ser og høyrer Gud i
kvardagen. Dei er folk som er vakne
og fylgjer med i det som skjer rundt
dei. Dei både åtvarar og oppmuntrar
folk, alt etter kva Gud seier og gjer.
2. Esek 3
3. Jes 52:8, 62:6-7
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4
.
Er teikn og førebilete
Det er profeten Jesaja som seier dette
om seg sjølv og dei profetiske sønene
sine. Jesaja og dei fleste profetane i
Bibelen profeterte ikkje berre med ord,
men også med livet sitt. Dei måtte ofte
betala ein høg pris ved å leva annleis og
syna i kvardagen kva Gud sa til folket
sitt. Dei levde ein profetisk livsstil
som var utfordrande for samtida. Dei
gjorde også mange profetiske stunt,
punktmarkeringar og demonstrasjonar
for å synleggjera ordet frå Gud.
Den nye profetiske generasjonen vil
leva eit profetisk og utfordrande liv.
Dei vil skilja seg ut på ein god måte.
Dei vil vera teikn, varsel og førebilete
med si heilhjarta overgjeving til Herren
og si radikale etterfylging av Jesus. Dei
vil vera lys og salt i si samtid og sitt
nærmiljø. I våre mørke dagar skal det
ikkje så mykje til å vera lys i verda. Å
leva eit normalt kristenliv etter Bibelsk
standard er å vera profetisk i våre dagar.
Kristne harmoniske ekteskap og heimar
er profetiske førebilete med stor verknad.

5
.
Tek ansvar og steller
seg i gapet
Profetane var aldri passive tilskodarar
som klaga over kor ille det stod til i
samfunnet. Dei kunne forkynna Guds
dom over folk og nasjonar, men oftast
tok dei ansvar for folk og land ved å
gå i forbønn for dei som var råka av
dommen. Profeten Moses er eit godt
døme på dette. Israelsfolket vekte Guds
vreide mange gongar, men Moses gjekk
i mellom, stelte seg i gapet, bad inderleg
til Gud for dei, og berga dei frå Guds
dom. Profeten var ein ulastande mann
kom raskt til hjelp. Han kjempa for
folket med dei våpen som var gjeve
han i hans teneste: forbønn og sonande
røykjelse, slik forsvarte han dei mot
Guds vreide og gjorde ende på ulukka,
så det vart tydeleg for alle at han var
din tenar. Ikkje med store krefter og
ikkje ved våpenmakt overvann profeten
Guds beiske harme, nei, bare ved eit
ord overvann han han som straffa.
Han minna han om lovnadene og
paktene som var gjevne til fedrane.4

4. Ordt 18:20-22

Profeten Esekiel syner oss Guds
hjartesukk med desse orda: Eg leita
mellom dei etter ein mann som
kunne tena meg med å byggja opp
muren og stella seg i rivnene til
forsvar av landet, så det ikkje skulle
verta øydelagt. Men eg fann ingen.5
Den nye profetiske generasjonen Gud
reiser opp tek ansvar ved å gå i forbønn
for folk og nasjonar. Dei steller seg i gapet
til forsvar for landet så dei kan vera med
å byggja landet med gode lover, for elles
vil ulover øyda det. Gud har inga ynskje
om å straffa, men han ynskjer å berga
menneske. Difor reiser han opp ein ny
profetisk generasjon som tener han ved

å stella seg i gapet, stella seg i rivnene,
ta plass der alt er nedrive og øydelagd
for å berga og gjenreisa nasjonen til
lydnad og tru. Profetiske folk er folk
som ber. Profetiske folk er folk som
legg livet sitt ned for å berga andre.
Den nye profetiske generasjonen gjev
ikkje rom for skilje mellom Guds folk på
grunn av alder eller kjønn. Dei tenkjer
ikkje i mann og kvinne eller unge og
gamle, dei ser seg alle som Guds tenarar,
utrusta av Den Heilage Ande til å gjera
Guds vilje og tena Guds plan i si levetid,
hand i hand, skulder ved skulder.

Erling Thu

k

erlingthu@gmail.com

5. Esek 22:20
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Første Samuelsbok skildrar ei stor vekking og
samfunnsendring som me kan læra mykje av i
den stoda folket vårt er i dag. Gud brukte ei
bedande kvinne, ein ukjend profet og ein ung
gut til å endra heile samfunnet.

andletslause vekkinga. Det er ei tid kor Gud
bruker vanlege folk til å gjera storverk og
kor han reiser opp ein stor flokk av menn og
kvinner som tener han heilhjarta og ber fram
ord frå Gud til folk og nasjonar.

Det er tydeleg at Hanna gjennom si profetiske
innsikt skjøna seg på tidene og forstod at det
måtte koma ei endring. Ho bad om ein son som
kunne tena Guds plan i si levetid. Ho visste at
om ikkje ein slik mann vart reist opp, ville
folket verta utarma og undertrykt av fienden og
Guds namn ville verta vanæra.

Samuel var berre ein ung gut då han kom til
Silo for å tena Herren. Det som vert skrive om
han står i stor kontrast til det som vert sagt om
presteskapet. Samuel vaks opp hjå Herren. Han
gjekk fram i alder og velvilje både hjå Herren og
hjå menneske.

Me treng mange slike profetiske mødrer som
kan vera med å reisa opp profetiske menneske
som tener Guds plan i si levetid. Profetiske
mødrer er klare til å gje store offer for å sjå Guds
rike gå fram. Profetiske mødrer bed usjølviske
bønner. Profetiske mødrer ber om åndelege
søner for Herrens skuld.
Det kom ein ukjend profet. Han var send frå
Herren Allhærs Gud. Brått kjem han fram i
lyset og forkynner Ordet frå Gud om endring,
så er han borte og vi veit ikkje meir om han. Det
er ofte profetane sin lagnad å ikkje verta lagd
merke til, eller verta gløymde når bodskapen er
boren fram. Det gjer ingen ting, for profetane er
tenarar for Ordet. Det viktige er at Ordet kjem
fram til rette motakar og får gjort si gjerning.
I dagane som kjem vil det stå fram mange slike
anonyme profetar som ber fram viktige ord frå
Gud. Tida med dei store ”stjerneprofetane”
er over. No lever vi i ei tid kor Herren renner
ut sin profetiske Ande over alle menneske. Vi
er midt inne i det mange profetar kallar den

å
38

nr. 1 – 2010

FOLK

Gud brukte Samuel til å føra folket sitt tilbake
til seg. Samuel reformerte heile folket. Han
grunnla profetskular der han trena folk til å
tena Gud i samfunnet og paktsfellesskapet.
Gjennom desse profetskulane utdanna han
folk til å kjenna Gud og hans ord og vilje,
så dei kunne læra det vidare til andre i sitt
eige nærmiljø og gå til andre bygder og byar.
Gjennom desse profetskulane og Samuel sine
reiser på kryss og tvers av landet skjedde det ei
åndeleg oppvaking og vekking i folket som fekk
læra koss Den Evige EG ER skulle tilbedast og
tenast i heim og samfunn.
Det er mi bønn at Gud vil reisa opp mange
bedande kvinner, ukjende profetar og unge
gutar og jenter som kan tena han i kvardagen
og vera med å føda fram ei ny tid i landet vårt!
Me treng fleire profetiske mødrer som kan vera
med å be fram ein ny profetisk generasjon som
kan føra folket tilbake til Gud.

Erling Thu

k

erlingthu@gmail.com

Det gjør inntrykk å se Gud gjøre store
mirakler! Under en helbredelseskonferanse
i Redding, Calefornia nylig fikk jeg med
egne øyne se mirakler som overgår alle mine
tidligere erfaringer. Jeg har for eksempel aldri
sett så mange døve får hørsel. Og jeg har
heller ikke opplevd at skruer og metallskinner
i ryggen på mennesker bare kan forsvinne
og bli til beinsubstans slik at lidende og
bevegelseshemmede mennesker plutselig har en
mykhet og smidighet som selv ikke min friske
kropp når opp til.
En kvinne, med ødelagte lunger og
surstoffslanger i nesa, rev av seg utstyret og
sprang salen opp og ned, danset og jublet i
glede over en berøring fra Herren - og det holdt.
Flere som var blinde på det ene øyet fikk synet,
den ene var født med et blindt øye. Så mange
mennesker ble satt fri fra sine plager, at vi veldig
fort mistet oversikten.
Likevel, det som gjør sterkest inntrykk er ikke
bare at mirakler skjer, men den enkle måten
det skjer på. Det er ikke storkanoner og kjente
predikanter som salvet av Gud legger hendene
på folk. Her er det grasrota av de troende som
er i virksomhet, en bønn eller en liten berøring
fra de som sitter i nærheten. Eller rett og slett
at helbredelser forløses ved enkle kunnskapsord
fra en stor flokk av unge mennesker. De har en
stor tørst etter mer fra Gud gjør og tar seg tid

til å søke Herren og lytte til den Hellige Ånd.
Min lengsel er å se den samme enkle responsen
til det Gud sier og gjør i våre norske menigheter.
Jeg måtte rope til Gud selv over min egen
respons. Respons til vitnesbyrd, til Guds Ord,
til retning fra Gud, til ting Gud gjør. Respons
av takksigelse, av bønn, av oppmuntring til
hverandre, av villighet til å bruke tid med Gud
og til å ta steg i tro uten frykt for å gjøre feil.
Når vi reiser slik til andre steder, ser vi ikke
bare hva andre har hatt gjennombrudd i, men
vi ser også hva Gud har gitt oss. Og jeg ser at
Gud har forberedt oss for stor ting og tider med
gjennombrudd. Det er like om hjørnet. Det er
tid for å søke Herren, bruke tid i Hans nærvær,
be for mennesker og oss selv, lytte til Ånden og
gå sammen med Ham. Nøkkelen har alltid vært
bare å gjøre det Den Hellige Ånd sier. Vi må la
tørsten føre oss til Gud. Det handler ikke om
personer, steder eller teknikker. Det handler
om at Herren får være den første, den ene og
vårt alt. Når vi bruker tid med Herren, lytter
og handler, vil Gud bruke oss sterkt. Jeg er
overbevist om at vi står foran et gjennombrudd
i det overnaturlige.

norleif askeland

k

folk@krinet.no
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Det handler om at Herren får være
den første, den ene og vårt alt.
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Poteten i livet ditt
Vi kan være drevet av mye, men det
gir best frukt å være drevet av Jesus.
Ukedagene suser av gårde, og kan
være hektiske med skole og lekser,
jobb og etterarbeid, barn som skal
kjøres, hentes, legges, og venner og
fritid. Uansett hvilken livssituasjon
en er i, er det ikke et problem og fylle
dagene med noe. Det er så mange
”gode ting” en kan gjøre og for mange
er det lett å bli et ”ja-menneske”. En
kan til og med kjenne at det blir lite
tid til å være med Jesus. Hvordan
skal en få plass til å be, evangelisere,
lese bibelen og leve menighet?
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Et eksempel: se for deg et Norgesglass,
noen poteter, en del erter, sukker og en
mugge vann. Om du vil fylle glasset
med alle ingrediensene og få plass til
alt, må en starte med de største delene,
altså potetene. Deretter må en følge på
etter graderende størrelse og avslutte
med vann. Det interessante er at det
ikke vil bli plass til like mye om du
tok akkurat den samme mengden og
fylte glasset i vilkårlig rekkefølge. Da
ville noen av potetene ikke få plass.
Spør deg selv hva som er viktigst av
det viktige, og organiser livet ditt
etter det. Finn ut hva som er potetene
i livet ditt, og sett det viktigste først.

å

Finn ut hva som er potetene i livet
ditt, og sett det viktigste først.

What Would Jesus Do

La oss se nærmere på Jesus sin egen liste.
1. Tid alene med Gud
2. Disiplene
3. Undervisning
4. Helbredelse og møte behov
Jesus levde et liv til etterfølgelse, også
når det gjelder bønn1 Han trakk seg
ofte tilbake for å være alene med
Gud. Jesus trengte tid med sin Far for
å lytte til hva han hadde å si og slik
vite hvordan han skulle handle. Han
ønsket bareå gjøre Gud sin vilje og Han
trengte kraft for å gjennomføre det.2
Gud viste Jesus sitt hjerte og Jesus
handlet ut i fra det. Når vi er sammen
med Gud viser Han også oss sitt hjerte
og vi får handle ut i fra det. Når Jesus
trengte tid alene med Gud, gjør vi det
også. Vi trenger kraft til å gjøre det
Gud ber oss om. Slik som grenen ikke
kan bære frukt av seg selv, men bare hvis
det blir på vintreet, slik kan heller ikke
dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg.3
Å vinne mennesker er en frukt. Skal
vi bære modne, gode frukter som
varer, er vi som grener, avhengige
av krafta fra treet som er Jesus. Vi
blir i Han ved å være alene sammen
med Han, og slik blir vi fylt opp
innvendig slik at vi har noe å gi videre.
Er vi ikke fylt opp inni har vi heller
ingenting å gi. Krafta er kjærlighet.4
Vi trenger å være fylt av kjærlighet til
de vi vil nå. Uten denne ingrediensen
virker ikke budskapet ekte eller
attraktivt. Kjærlighet ser ut alltid som
noe, det har et ansikt. Dette ansiktet
er vendt utover, mot andre mennesker.
La oss ikke bare elske med ord, men
med handling. Når vi er alene med
1. Matt 14:23
2. Joh 5:19

Gud blir vi grepet av Han og fylt med
kjærlighet til andre mennesker. Vi
blir også kjent med Han på en annen
måte enn gjennom Hans gjerninger.
Ved å leve på denne måten vil du
oppleve brann og iver for Jesus, selv
i tørkeperioder. Kjærlighet klarer
ikke å holde seg inni deg, det må ut!
Evangeliserende livsstil

Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå
derfor og gjør alle folkeslag til disipler… og
lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.5
Han var daglig sammen med sine
disipler over tre år. Han sluttet
som tømrer, og brukte sin tid på
disippelfellesskap.
Han
benyttet
enhver anledning til å undervise de.
Vi er Jesu disipler, vi er hans elever.
Den som vil følge etter meg, må fornekte seg
selv, ta opp korset hver dag og følge meg.6
Når du sier ja til Jesus sier du ja til
å fornekte deg selv. Det koster å
være en disippel. Å følge Jesus settes
høyere enn ditt eget liv.7 Den som
ikke bærer sitt kors og følger etter
meg, kan ikke være min disippel.8
Jesus ønsker å være sammen med oss
slik at Han kan lede oss til mennesker
som trenger frelse. Vi bytter ut den
trygge komforten, med et spennende
liv ledet av Den Hellige Ånd. Ånden
er rådgiver, talsmann og veileder. Dette
gjelder når du leser Bibelen, like mye
som i møte med andre menneske.
Det handler ikke om å være frimodig,
men å være lydig. Den Hellige Ånd
vil veilede deg til naboen din og gi
deg ord og råd underveis, slik at
han kan bli møtt av Gud og frelst.
Be om å gå i ferdiglagte gjerninger, så er
det bare å hoppe i det når anledningen
byr seg. Tok du feil så gjør det ingenting
3. Joh 15:4
4. 1 Joh 4:7
5. Matt 28:18-20

- bedre lykke nestegang! På denne
måten lærer du å høre Guds stemme, og
det er viktig i livet med Han. Naboen
er ikke et prosjekt som du holder på
med, men et menneske som lengter
etter Jesu kjærlighet, den samme
kjærligheten som du har inni deg. Gud
trenger menneskers hender, føtter,
munn og hjerte for å bre ut evangeliet.
Så hvordan ser kjærlighet ut? Om noen
er tørste, ser det ut som vann, om noen
er sultne ser det ut som brød. Om
noen er ensomme, ser det ut som en
venn. Om noen sliter, ser det ut som
en hjelper. Å vinne mennesker er høyt
oppe på Gud sin prioriteringsliste, alt
som trengs er et villig og lydig hjerte.
Har poteten forandret
innhold?
Kjærlighet er abstrakt og samtidig
praktisk. Kjærligheten til Jesus driver
deg til å rette hverdagen mot andre
mennesker. En dag på skolen blir
mer enn pensum som skal læres.
Det blir også samtaler med Jesus om
hvordan Han kan bruke deg til å nå
medstudenter. Kanskje drives du inn
på et grupperom i stede for kantina,
for å faste og rope ut din nød til Gud.
Når det å leve et liv i lydighet til Gud blir
det viktigste i vår hverdag, vil en oppleve
at prioriteringene blir annerledes.
Han vil at vi skal gi liv og kjærlighet til
alle vi møter resten av livet. Ingen kan
stoppe opp for alle hver dag, men alle
kan stopp for en. Er det for vanskelig?
Uansett hva du fyller dagene med, så lev
full av Den Hellige Ånd, gå på dypt vann,
sitt på kanten av stupet og vær forberedt
på at Gud hører dine rop om frelse og
at Han vil bruke deg som bønnesvar.

Linda A. Landmark

k

lindaandresen@yahoo.no
6. Luk 9:23
7. Luk 14:26
8. Luk 14:27
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Mission 193 er et enestående oppdrag,
som har betydning for alle verdens
nasjoner. Det gjennomføres av helt
vanlige mennesker, ektepar, studenter
og familier. Det berører mennesker
på alle nivå, fra Muammer Qadhafi
og prinsen av Wales til en uteligger
i Slovakia og en forretningsmann i
Kapp Verde.
Berøre
193
nasjoner
Det var på en bibeluke i Staffordshire
i England sommeren 2006 at noen få
tusen mennesker fikk høre hva Gud
hadde talt til Keri Jones da han var i
bønn og spurte: Hva kan vi gjøre for
å nå ut? Gud ville at han sammen med
mange forskjellige medarbeidere skulle
besøke alle verdens nasjoner, og at dette
skulle være mulig i løpet av to år! FNs
liste inneholdt på det tidspunktet 193
land.
Keri Jones leder et apostolisk arbeid
med menigheter i mange land i de fleste
verdensdeler.
Selv om det var et stort oppdrag å
skulle berøre alle verdens nasjoner, var
det samtidig veldig enkelt: Etter bibelsk
prinsipp skulle de reise to eller flere
sammen. De skulle be for nasjonene og
proklamere Jesu Kristi eierskap og Guds
profetiske ord over dem: ’For jorden
skal fylles med kunnskap om Herrens
42
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herlighet, likesom vannet dekker havets
bunn’ (Hab 2,14). Ved å profetere og
proklamere i tro, ville ordet utføre det
det var sendt for å gjøre. Fordi dette er
Guds ord – og fordi han hadde sendt
dem.
Gud hadde også sagt at de skulle søke
etter troende – rettferdige mennesker.
Mange rettferdige ville være glade for
at de kom og ønske dem velkommen
tilbake. Keri Jones sendte med dem et
brev med fred og hilsen til de troende.
Utsendingene fikk dessuten med seg
gaver, to bibler på hovedspråket i de
respektive land.
I noen land ville Gud skape kontakt
med personer med innflytelse, lokalt
eller nasjonalt, som borgermestere,
politisjefer,
statsråder
eller
stammehøvdinger. I andre land ville det
være kristne ledere og medarbeidere,
og andre steder igjen en spesiell person
som Gud viste dem.
Ingen nøling
Det ble umiddelbart lagt til rette for
gjennomføringen. I oktober 2006
samlet ca. 250 interesserte seg til et
orienteringsmøte i Midt-England. Det
ble opprettet en web-side slik at folk
til enhver tid kunne se hvilke land som
var besøkt eller hadde avtale om besøk.
Alle slags mennesker meldte seg til

oppdrag: familie på ferie i Estland, en
fotballgruppe til Italia, hotellutbygger
på jobb i Kapp Verde, forkynnere på
oppdrag flere steder i verden og mange,
mange andre. Allerede tidlig på høsten
2006 kunne man skrive ’fullført’ på
flere nasjoner.
Mange opplevelser
Når en får lese og høre glimt fra
opplevelser på disse reisene, er det
utallige beretninger om Guds ledelse og
hjelp i oppdraget. Her er noen klipp:

Storbritannia – Downing
Street
Forespørsel til statsminister Gordon
Brown. Vi spurte om å få komme til
Downing Street 10 og be for ham og gi
ham en bibel. Vi fikk svar fra kontoret
hans at vi kunne komme, men at vi
trolig ikke ville få møte ham personlig.
Vi tenkte at det likevel var en god ting å
gjøre. Vi så det som en profetisk handling
å proklamere Jesu styre og herredømme
her fra hovedsetet for landets politiske
myndighet (…) Vi tror vi har sådd et frø
av sannhet og guddommelig DNA inn i
hjertet av nasjonen som vil øke Jesu Kristi
herredømme.
–Gavin White og David Kight

Moldovia
Før vi reiste, ble vi fortalt at ingen snakket
engelsk. Men hver gang vi trengte noen
som snakket engelsk, var det noen der.
Derfor fikk vi anledning til å snakke med
mange mennesker om Mission 193. De så
at vi var utlendinger og ville vite hvorfor
vi var der. Vi var beskyttet og opplevde
ikke noen av de farene vi ble advart mot
før vi reiste.
–Emma Smith
Libya
Etter at utsendingene hadde forsøkt
iherdig i flere dager å få levert en bibel
til Muammer Qadhafi, leser vi: Vi
måtte levere fra oss passene våre, og vi ble
eskortert av en bevæpnet soldat. Så måtte
vi sitte i et rom og vente før vi ble møtt av
en representant for landets myndigheter.
Vi forklarte hvorfor vi var i Libya og at
vi hadde en gave til Qadhafi. Han tok i
mot gaven og sa han skulle sørge for at den
ble sendt med det samme. Det tok lang
tid å komme så langt, men endelig var
oppdraget fullført.
–Jane Griffiths
Peru
Tone og Arne Olav Røe fra Trondheim
forteller fra sin tur langs inkaruten
i Peru, at en tysk turdeltaker som var
febersyk og ikke kunne fortsette turen,
ble helbredet da de ba for ham. Ellers
skriver de: Vi ba om fremgang for
nasjonen, for lederne, for sosial velferd og
de kristne i Peru.

Makedonia
Emma og Paul Smith startet oppdraget
sitt i Skopje, nord i Makedonia. Mens
de ba, talte Gud til Emma og ba dem
reise til byen Ohrid. De skriver videre:
Mens vi ba for landet og profeterte de
ordene vi hadde fått, sa Gud til oss at
Ohrid skulle bli en lysets by som skulle
skinne for resten av Makedonia. Senere
fikk vi vite at da de første kristne slo seg
ned her, ble den kalt lysets by.
Hellas
Før vi reiste til Kreta, talte Gud til oss om å
møte en fredens mann som var butikkeier
og het Nicholas (…) Siste morgenen før
vi reiste, gikk vi til supermarkedet der vi
hadde handlet den tiden vi hadde vært
der. Vi var blitt kjent med innehaveren og
visste at han var en rettferdig mann (…)
Vi hadde fått fred for at det var ham vi
skulle gi den siste bibelen til (…) Vi spurte
ham hva han het. ”Nicholas,” svarte han.
Akkurat som Gud hadde sagt.
– Rachel og Judah Cole
Fullført oppdrag
I oktober 2008 var oppdraget fullført.
Alle de 193 nasjonene var blitt berørt
av Gud gjennom proklamasjon av hans
vilje og løfter, gjennom forbønn for
land og folk og gjennom personlige
kontakter med utsendingene. I noen
få tilfeller, der det ikke lot seg gjøre å
få visum, ble landets ambassade besøkt
i stedet. Håpet er at disse landene kan
besøkes ved en senere anledning.
Alle de involverte har gjennomført
oppdraget med glede og forventning
og har erfart at de sammen kan utføre
mye på kort tid. Gud virker på uendelig
mange måter, og dette er klart bare en
liten del av det han setter i verk for å
fylle jorden med kunnskap om sin
herlighet – men det var stort for dem
som fikk være med på det.

NOE AV DET SOM
BLE PROKLAMERT:
For jorden
skal fylles
med kunnskap
om Herrens
herlighet, liksom
vannet dekker
havbunnen.
(Hab 2,14)
Han skal herske
fra hav til hav,
fra Storelven til
jordens ender.
(Sal 72,8)
Be meg, så gir
jeg deg folkene
til arv og hele
jorden til eie.
(Sal 2,8)
Jeg gjør deg til et
lys for folkeslag,
så min frelse kan
nå til jordens
ende.
(Jes 49,6)

å

Storbritannia – Wales
Tim Jones, som var på utkikk
etter muligheter til å gjennomføre
Mission 193 i Wales, fikk høre
at prins Charles skulle tale på en
konferanse i All Nations Centre, som
eies av menigheten han tilhører. Via
menighetens konferanseteam sendte
han en forespørsel om å få treffe prinsen
noen minutter og fikk positivt svar. Det
var alt vi trengte for å få gitt ham både
bibelen og brevet med proklamasjon om
hva vi ser for oss både for denne nasjonen
og alle nasjonene han representerer. Den
kommende kongen og overhodet for det
britiske samveldet tok i mot alt sammen
med takknemlighet.

Bjørg Kristing

k

folk@krinet.no

Kilde: David Raynors rapport og
Ministries Without Borders
Les og hør mer:
www.godopensdoors.net
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Hvem bestemmer hvordan bibelen skal
leses? Dette er ett av de mest aktuelle
spørsmålene i vår tid. Hvordan du leser
bibelen vil nemlig være avgjørende for
hvilke svar du får. I en serie på tre artikler vil Knut Osland hjelpe oss til gode
prinsipper for bibelfortolkning.
Her er del 2 av 3.
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Ble jorda skapt på 6 dager? Har
damer snakkeforbud på kristne
møter? Hvorfor er det så mange
motsigelser i Bibelen? Hvem har
den rette tolkningen? Her får du
Bibelens egne tolkningsnøkler.
Hvilke nøkler velger vi?

Spørsmåla er mange og meningene
er enda flere. Bibelen kan tolkes på
mange måter. Fins det en rett tolkning av Bibelen? Bevisst eller ubevisst legger alle som leser Bibelen
noen tolkningsnøkler til grunn.
Hvilke nøkler vi bruker avgjør
hvilke dører som åpner seg. Hva
slags tolkning vi ender opp med,
får store konsekvenser for våre liv.
Problemene kommer når vi velger våre egne tolkningsnøkler, og
ikke tar hensyn til Bibelens egne.
Guds eller gamle ungkarers ord?

”Paulus var en gammel ungkar og
barn av sin tid, så vi kan ikke ta
hans kvinnesyn på alvor” sa en kristen leder i en kommentar. ”Salomo
var visst litt deprimert da han skrev
Forkynnerens Bok” var det en
annen som sa. Slike uttalelser viser
at man stoler mer på sitt eget hode
enn Bibelen. Hvis Bibelen ikke
er Guds Ord, men bare inneholder Guds Ord, ender man til slutt
opp kun med karta og tillegga. For
hvem skal bestemme hvilke avsnitt

som er inspirert av Gud og hvilke
avsnitt som er gamle ungkarers
meninger? Bibelen gjør krav på å
være Guds ufeilbarlige Ord. ”Hver
bok i Skriften er innblåst av Gud”
(1). Ikke en eneste bokstav eller
prikk skal forgå – før alt er skjedd,
sa Jesus (2). Med et annet utgangspunkt, kommer vi garantert til å
ende opp med feil tolkninger!
Ingen egne tolkninger!

Det krever en viss kyndighet og
trygghet for å komme ut med rett
tolkning av Bibelen. ”Det er noen
ting der som er vanskelig å forstå,
og de ukyndige og usikre fordreier
dette” (3). Det viktigste er imidlertid å forstå at vi er totalt avhengige
av Guds Ånd for å forstå Bibelen
rett. Ingen av oss er i stand til å
tolke Bibelen selv: ”Men dere må
framfor alt vite at en ikke kan tyde
noe profetord i Skriften på egen
hånd. For aldri ble noen profeti
båret fram fordi et menneske ville
det, men drevet av Den hellige ånd
talte mennesker ord fra Gud (3).”
Det gode er at Guds Ånd, som
inspirerte dem som skrev Bibelen,
vil inspirere oss når vi leser (4).

ger et slør over hjertene deres når
de leser! ”Men når de vender om til
Herren, blir sløret tatt bort (v. 16).”
Når vi snur oss bort fra våre
egne meninger, og bøyer oss for
Gud, vil Han åpne Skriftene for
oss. Her er holdningen vi må ha
for virkelig å lære Gud å kjenne:
”Min sønn, ta imot mine ord, og ta
vare på mine bud, så du lytter til visdommen og prøver å forstå med hele
ditt sinn. Ja, bare kall på forstanden,
og rop med høy røst etter innsikt. Let
etter den som om det var sølv, grundig som når en graver etter skatter.
Da skal du skjønne hva gudsfrykt
er, og vinne kjennskap til Gud (5).”
6 viktige tolkningsnøkler
Her er seks viktige tolkningsnøkler
du kan bruke når du skal forstå
Bibelen:

Den rette holdningen

1. Bibelen handler om Jesus.
2. Bibelen er skrevet for oss.
3. Bibelen forklarer selv Bibelen.
4. Det finnes en progressiv åpenbaring.
5. Bibelen inneholder flere ulike
språk og sjangere.
6. Vi er avhengige av å bli grepet av
Ånden i Ordet

I 2. Korinterbrev 3, forklarer apostelen Paulus hvordan jødene kunne
lese Det gamle testamentet så nøye
uten å oppfatte budskapet: Det lig-

I denne utgaven av FOLK skal
vi ta for oss fortolkningsnøkkel
3 og 4.
Nøkkel 3: La Bibelen forklare
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Bibelen. Når man baserer sine tolkninger på løsrevne bibelord, ender
man opp med de underligste konklusjoner. Skal vi trekke rette slutninger,
må vi bruke hele bibelen.
I 1. Korinterbrev 14 finner vi disse
omdiskuterte ord: ”Som i alle de hellige menigheter skal kvinnene tie når
menigheten samles. Det er ikke tillatt
for dem å tale (1).” Betyr det at kvinner har taleforbud på kristne møter?
Har man ikke lært å se bibelord i sammenheng, kan det se slik ut. Tar man
hensyn til hva resten av bibelen sier om
emnet, forstår man at det må være en
viss type snakking Paulus vil til livs.
Vi trenger nemlig ikke bla mange sidene - i det samme brevet - for å finne
retningslinjer for kvinner som ber eller
taler profetisk på møter (2). Hvordan
kan de tale profetisk hvis de har taleforbud? Når vi anvender prinsippet
om å la bibelen forklare bibelen, finner
vi ingen støtte for tanken om taleforbud. Tvert imot! Vi finner at skaren
av kvinner som bringer gledesbudskapet fram i offentlighet er stor: ”Herren
sender et ord, og stor er skaren av kvinner som kommer med gledesbud (3)”
Summen av Guds Ord
Når en vet at Bibelen er skrevet av 40
forfattere i en periode på 1500 år, er
det intet mindre enn et mirakel at den
framstår som én bok, uten selvmotsigelser. For å vite hva Gud mener om
en bestemt sak, må man være sikker på
at man har fått med seg alt han har å
si om emnet. ”Summen av dine ord er
sannhet”, sier Bibelen (4). Bibelen sier
selv at det er ting der som er vanskelig å forstå (5). Derfor må man alltid
tolke det uklare i lys av det klare. Man
må tolke det perifere i lys av det sentrale og det kompliserte i lys av det enkle.
Paulus bruker nøkkelen
Det nye testamentets forfattere bruker
selv denne tolkningsnøkkelen flittig. I
Romerbrevet finner vi flere eksempler.
Vi skal nevne ett: I kapittel 4 siterer
Paulus fra Salme 32,1: ”Salig er de som
har fått sine lovbrudd tilgitt og sine
synder skjult. Salig er det mennesket
som Herren ikke tilregner synd.” Siden
mange av hans lesere tenker at denne
46

nr. 1 – 2010

FOLK

saligheten er forbeholdt jøder – de som
er omskåret - bruker han et annet skriftsted, 1. Mosebok 15,6, for å vise at det
ikke stemmer: ”Abraham trodde Gud, og
derfor regnet Gud ham som rettferdig.”
Siden Gud erklærte Abraham rettferdig
før han ble omskåret, må det bety at alle
hedninger som tror, blir regnet som rettferdige for Gud, argumenterer apostelen.
Johannes
Åpenbaring
Johannes Åpenbaring har blitt tolket på
mange underlige måter. Vi skal komme
tilbake til noen av dem når vi berører de
ulike språklige sjangere i Bibelen. Her
skal vi konsentrere oss om det faktum
at i denne vesle boka er det nærmere
400 referanser til Det gamle testamente. Det betyr at det er umulig å
forstå Johannes Åpenbaring uten å
kjenne de skriftene som symbolikken og bildebruken er hentet fra.
På samme måte er det umulig å komme
ut med rette tolkninger av Det gamle testamentet uten å se det i lys av NT. Men
det kommer vi tilbake til i neste artikkel.
1. 1 Vers 33-38
2. 1.Korinterbrev 11,1-16
3. Salme 68, 12. I en engelsk utgave av Bibelen
(Basic English 1964) står det slik: “The Lord
gives the word; great is the number of the
women who make it public.”
4. Salme 119, 160
5. 2.Peter 3,16

Nøkkel 4: Vær klar over at Bibelen
inneholder
progressiv
åpenbaring. Hvorfor holder ikke kristne
Moseloven? Hvordan kan vi si at vi
tror på hele Bibelen når vi omtolker
Det gamle testamente? Hensynet til
progressiv åpenbaring er den fjerde
tolkningsnøkkelen.
Bibelen er én bok, men er delt inn i
Det gamle og Det nye testamente. For
å forstå Bibelen må vi se sammenhengen mellom disse testamentene /paktene
Bibelen beskriver. Ordet ”testamente”
betyr nemlig pakt. Det gamle testamentet er ”den gamle pakts bøker” (1) og
må leses i lys av den nye pakts bøker.
To pakter
Gud forholder seg til folk på grunnlag av pakt. Pakt er en avtale eller
overenskomst, men mye mer enn det.
Alle bud og forskrifter vi finner i Det
gamle testamente er knyttet opp til
pakten Gud gjorde med israelsfolket.
Den gamle pakt var lovens pakt. Men
Gud varslet folket tidlig om at det ville
komme en ny pakt. Den ville være
annerledes og bygd på helt andre premisser. Den nye pakt er nådens pakt.
Alt i den gamle pakt pekte fram mot
den nye og bedre pakten. Grunnlaget
for den nye pakten er det Jesus gjorde for oss i sin død og oppstandelse.
Den gamle pakt gjelder
ikke lenger!
Da Gud introduserte sin nye pakt,
avsluttet han dermed den gamle. ”Når
Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldet. Og
det som blir gammelt og foreldet, vil
snart være borte (2).” Grunnen til at
vi ikke følger ordningene og forskriftene i den gamle pakt, er at de faktisk
ikke gjelder lenger. Dermed må vi lese
Det gamle testamente på en helt ny
måte! Alt er Guds Ord til oss, men
det må forstås ut fra den nye pakten!
Jesus og Paulus
Jesus slo fast at han ikke var kommet for
å oppheve Det gamle testamente, men
for å oppfylle (3). Han oppfylte alle
Guds krav, og ble dermed ”lovens ende
for hver den som tror (4)”. Fordi Jesus
introduserte en ny pakt, begynte han å

omtolke gammeltestamentlige skriftord:
”Dere har hørt det er sagt, men jeg sier
dere.” Paulus var en av dem som fikk ny
åpenbaring av Guds mysterium (5). Det
er det vi mener med ”progressiv åpenbaring”; lyset blir klarere utover i Bibelen.
7 bilder
Det fins hundrevis av eksempler på
hvordan Det nye testamente omtolker
Det gamle. La meg gi deg 7 eksempler:
• Hagar er et bilde på den gamle pakt
og Sara på den nye (6)
• Fysisk omskjærelse er et bilde på
indre forandring (7)
• Sløret Moses la over ansiktet er et
bilde på åndelig blindhet (8)
• Jerusalem er et bilde på Guds rikes
fellesskap (9)
• Ofringene er et bilde på kristnes lovprisning av Gud (10)
• De ti bud på steintavlene er et bilde
på evangeliet i hjertene (11)
• Å brenne offeret utenfor leiren er et
bilde på forkastelsen av Jesus (12)
Jesus i Mosebøkene
Vi har allerede slått fast at hele Bibelen

handler om Jesus. Her er 7 bilder på
Jesus i Mosebøkene:
• Han er Abrahams ætt som velsignelsen er knytta til (12)
• Han er himmelstigen Jakob drømte
om (13)
• Han er påskelammet som ble slaktet
(14)
• Han er kobberslangen som folket
kunne se på og bli helbredet (15)
• Han er mannaen som israelsfolket
spiste i ørkenen (16)
• Han er klippen som israelsfolket
drakk av (17)
• Han er soningsstedet (nådestolen)
der Gud talte til folket (18)

12. 1. Mosebok 12,3
og Galaterne 3,16
13. 2. Mosebok 12,3-6 og
1. Korinterbrev 5,7
14. 1. Mosebok 28,12 og Johannes 1,52
15. 4. Mosebok 21,9 og Johannes 3,14
16. 2. Mosebok 16,11-15 og Johannes 6,32-36
17. 2. Mosebok 17,6 og 1. Korinterbrev 10,4
18. 2. Mosebok 25,21-22
og Romerne 3,25 (2005)

Knut Osland

k

www.gudergod.no

1. 2.Korinterbrev 3,14
2. Hebreerne 8,13
3. Matteus 5,17
4. Romerne 10,4
5. Efeserne 3,4-5
6. Galaterne 4,24
7. Romerne 2,29
8. 2. Korinterbrev 3,13-18
9. Hebreerbrevet 11,10. 12,22. 13,14.
10. 2. Korinterbrev 3,3
11. Hebreerbrevet 13,11-13
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Gjennestad Gartnerskole
Stokke i Vestfold

Festmøte
(Onsdag-Lørdag)
kl.19:30

nsdag 15.juli – søndag 19. juli 2009

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

ennestad Gartnerskole, Stokke i Vestfold

nsdag 26.juni – søndag 30. juni 2009

ksnes i Vesterålen

Festgudstjeneste*
Gi din gave
til
(Søndag) kl.10:30

Ministries Without Borders Philippines

* Med egne barnesamlinger

Alle fol
Familieaktiviteter.
k e s l a gsom Tone og Noralv Askeland står i på Filippinene?
skal bli
Ungdomssamlinger.
Jesu e
tterfolg
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Kontonr. 363252Fellesskap.
58033
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te m e g!
Vil d u bli m ed ?
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a r en pla n

JESUS h

Jo h 3: 16 ,
Efes. 2: 18
2. ko r 4: 6
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k G u d fhttp://www.ministrieswithoutbordersphil.com/
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T a k G ud
r
by gg er si n m en
ig he t!
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folkabo mellomrom navn og adresse til 2097.
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