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Framtid
Håp

LEDER

Framtid som gir håp
Vi lever i urolige tider. De fleste
mennesker gjør det, overalt i
verden. FOLK fokuserer her på
hvordan Guds ord og Guds løfter gir faste holdepunkter og en
fast retning midt i all uro. Ordet
fra Gud er det faste punkt som
skal til for å vippe Jorden i en
bedre bane. Kristne er folk som
er kalt til å forandre verden.

PRESENTASJON

”For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere,
sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.” (Jer.29:11)
Løftet ble gitt av Gud til Israels befolkning
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da de for mer enn 2.500 år siden ble tvangsforflyttet til fangenskap i Babylon. Gud ga
løfter om en bedre fremtid! Det profetiske
løftet er også gitt oss til ”styrke, oppmuntring
og trøst” (1.Kor.14:3, NIV) Det er en ”lampe
som lyser på et mørkt sted”. Gud venter ikke
på bedre omstendigheter før han gir sine løfter. Det er når det er mørkt at du virkelig
trenger en lampe! Gud vil du skal holde fast
på det han har sagt og lovet, og leve i henhold til dette uansett omstendigheter. Håpet
gjør deg sterk!
”Vi er slik som han er, midt i denne verden” (1.Joh.4:17).
Midt i vår urolige verden kan vi formidle
evangeliet til mennesker rundt oss, og dermed formidle frelse og håp. Vi kan leve fylt
av Den hellige ånd, i personlige og fortrolige

vennskap med Gud, og ha overskudd på liv
og kjærlighet. Vi er en menighet for Gud.
Hans Kristus får leve i oss, og skape forandringer som gir ære til Gud. Vi har et budskap
til Europa, som er vår første misjonsmark.
Mirakler skjer gjennom vår lydighet mot
Åndens ledelse. Guds ordninger for ekteskap
og familie, menighet og samfunn respekteres,
og demonstrerer Guds kjærlighet og visdom
for andre mennesker.
Vi venter ikke på at verden skal bli bedre
– vi gjør den bedre her og nå. Guds ord levd
ut i oss bringer stor forandring!
n

Stein Ørnhaug

stein@krinet.no

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 24 år. Vil
formidler tidsaktuell undervisning som
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.
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Bergen Bibelskole drives i regi av
Kristent Nettverk og Kristent Fellesskap,
Bergen. Hvert år har 35 elever muligheten 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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« – Gud bygger et hus
for sin Sønn, et hus
som bærer hans merke
”inni og utenfor, rundt
om på alle veggene og
rundt omkring i hele
templet”; et hus som er
fylt av Ham! » s04
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Lev i lyset
fra profetordet
Gud har aldri vært skremt av vanskelige tider. Han har alltid
kontroll. Han vet hva han vil og vet at han har alt han trenger
for å fullføre det også! Og om det skulle være vanskelig å se
det, har han gitt oss det profetiske ordet, som er

”en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr”.

Vanskelige tider
Synes du det kan se mørkt ut rundt deg
av og til? Kanskje det kan være vanskelig
å tro at Gud skal klare å få skikk på livet
ditt eller menigheten du er en del av. Kanskje synes du verden ser ut som den går fra
vondt til verre? Det er håp! Esekiel hadde
det trolig enda vanskeligere enn meg og deg.
Guds medisin var en fornyet visjon og et
profetisk ord å proklamere.
Profeten Esekiel opplevde noen av de verste
hendelsene for Guds folk gjennom historien. I de 22 årene han tjente som profet gikk
situasjonen for Israel og Jerusalem fra vondt
til katastrofalt. Selv ble han bortført sammen
med kong Jojakin og ca 10.000 andre innbyggere fra Jerusalem til Babylon. Kong
Jojakin hadde gjort opprør mot babylonerkongen Nebukadnesar. Ni år senere, da den
nye kongen, Mattanja også gjorde opprør,
beleiret babylonerkongen Jerusalem. To år
etter det igjen ble byen inntatt, murene revet
ned og alt, inkludert tempelet brent ned.
Israel som nasjon var borte. Davids
by var i ruiner og tempelet eksisterte ikke

mer… Og dette var ikke bare en nasjonal tragedie. Det var jo dette folket, denne
byen og dette tempelet alle Guds løfter
og hele Guds plan var knyttet til. Hva
skulle nå skje med Guds rike på jord?

kiels oppdrag var å fortelle Israels ætt alt han
så.1 Guds profetiske folk har et oppdrag fra
Gud å holde fast på og å gjøre kjent Guds
løfter, også når de virker minst sannsynlige.

Gud tenner en lampe

Tegninger til et tempel som
aldri ble bygd?

Dårlige erfaringer får oss som regel til å
snakke med større forsiktighet og nøle med
å dele våre drømmer og visjoner. Men midt
i denne ufattelige katastrofen kommer Gud
til Esekiel og løfter han opp for å gi han en
ny visjon. Profeten får et siste budskap å
komme med. Et budskap om håp, om framtid og om gjenreising. Gud skal igjen bygge
enda et tempel, større og herligere enn noe
som har vært før. Så var ikke Guds rike
og Guds plan gått i grus likevel
Peter sier i 2.Pet.1:19 at ”profetordet er som
en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen
gryr”. Aldri har det vært sannere enn for
Esekiels siste budskap! Når alt syntes tapt,
lover Gud igjen å gjenreise. Profetordet er
ikke bare for de lyse tider, når hjertet er fullt
av mot og det er lett å bekjenne. Det er en
lampe som lyser på et mørkt sted. Og Ese-

Det er likevel noe underlig med denne visjonen. For hvis du studerer historien finner
du at dette templet aldri ble bygd i Jerusalem. Enda Gud viser profeten bygget fra
alle vinkler og himmelretninger, bruken
og hvordan tempelet skal bli til velsignelse for nasjonen og nasjonene. Hvorfor
gjorde han det? Fordi tempelet ble bygd,
eller blir bygd, bare ikke fysisk i Jerusalem.
Det finnes en vidunderlig detalj ved
dette bygget, som Gud lar profeten få se.
I Esekiel 41:17b)-20 står det om et bilde
som finnes overalt på tempelet, ”både inne i
templet og utenfor, rundt om på alle veggene inne
og ute (…) rundt omkring i hele templet”. Det
er bildet av en kjerub som har et menneskeansikt og et løveansikt. Dette er Jesu
merke. Han er det som er Menneskesønnen og Løven av Juda, Ordet som ble men1. Esek.40:4

4
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neske og seierherren fra Golgata. Han var
det som sa om Herodes tempel, ”Riv ned
dette tempel og jeg skal reise det opp på
tre dager!”, og Johannes hjelper oss med å
forklare at ”tempelet han talte om var hans
egen kropp”.2 Esekiel fikk se Guds endelige
tempel, Jesu legeme; menigheten, du og jeg!

Lampen lyser fortsatt
Esekiels profeti om Jesu tempel gjelder

eller ikke vokser den veksten du lengter
etter? Løft profetlampen opp! Be og bekjenn
i henhold til Guds ord; tempelet skal bygges,
huset skal bli herlig, og liv og legedom
skal strømme ut fra det til alle mennesker.3
Esekiels tempel er ikke den eneste profetlampen Gud har gitt deg og meg. Gud har
gitt oss så mange løfter og trolig har Gud
talt ord til deg personlig som lyser fortsatt,
uansett hvor mørk
plassen
du
befinner deg på er.

« – Gud bygger et hus for sin Sønn,
et hus som bærer hans merke ”inni
og utenfor, rundt om på alle veggene
og rundt omkring i hele templet”;
et hus som er fylt av Ham!
fortsatt. Profetordet lyser fortsatt for oss
som lever i dag. Gud bygger et hus for sin
Sønn, et hus som bærer hans merke ”inni og
utenfor, rundt om på alle veggene og rundt
omkring i hele templet”; et hus som er fylt av
Ham! Synes du menigheten er under press
2. Joh 2;19, 21

Esekiel fikk i oppdrag å fortelle om
denne visjonen for
Israels ætt, enda det
var ingenting i det
synlige som gjorde
visjonen særlig sannsynlig. Han skulle ikke
være stille med det han så. Gud sier gjennom
en annen profet, Jesaja4, at han har satt ut
vaktmenn som skal minne Herren (NB88) og
ikke gi Herren ro før han bygger Jerusalem
opp igjen og gjør byen til en lovsang på jorden.
3. Esek 47
4. Jes 62;6-7

Paulus formaner sin disippel Timoteus
om å ”stride den gode strid” i henhold til
profetord som var talt til ham.5 Vi trenger
å løfte profetlampen. Vi trenger å finne
nytt mot selv og stride i henhold til løftene. Vi trenger å løfte hverandre opp
ved stadig og bekjenne hva Gud har sagt
over oss. Gi lys til hverandre ”inntil dagen
gryr”. Og vi trenger å være Guds vaktmenn som ikke unner Han ro, men minner
han og ”aldri tier, verken dag eller natt”!
”Derfor står også profetordet så mye fastere for
oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det
er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen
gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter.”
(2 Pet 1,19)
n

Stein Ørnhaug

stein@krinet.no

5. 1 Tim 1;18
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Nytt fokus
gav vekst
Frelse er bare starten
Det er Morten Gundersen som sier dette.
Han er leder for Kristent Fellesskap
Nordhordland, og bor i Knarvik sammen
med kone og tre barn. I løpet av høsten har
flere mennesker blitt frelst; de har tatt i mot
Jesus som Herre og Frelser. – Det er fantastisk at folk blir frelst, sier Morten, men det er
ikke det endelige målet. Hver og en av disse
må komme videre. En forutsetning er å gi seg
helhjertet, først til Gud, og så til menigheten.

Blikket rettet utover
Menigheten i Nordhordland har fokus på å
nå ut til nye mennesker. Dette er noe folk
der er opptatt av, noe de ber for, og noe de
prøver å bli bedre til. Morten forteller at
de begynte å se fremgang da de prioriterte
annerledes. – Vi tok noen viktige valg når det
gjaldt hvordan vi ville bruke tiden vår. Vi ville
sørge for at vi faktisk levde i samsvar med
det oppdraget Gud har gitt oss. Vi er opptatt
av å ikke bli teoretikere. Det er forskjell på å
kjenne til Ordet, og å leve det ut. Ordet blir
ikke fruktbart med mindre vi lever det ut,
sier Morten.

Ute blant folk
– Gud har endret måten vi tenker på, sier
Morten. – Vi bruker mye tid sammen med
mennesker som ikke er kristne. Vi må rett og
slett møte dem der de er, og ikke vente på at
de skal oppsøke oss eller menigheten. Når vi
er ute blant folk er det gjerne flere sammen,
enten som familie eller som en vennegjeng. Vi
har forskjellig utrustning og personlighet, og
kan utfylle hverandre på en veldig bra måte.
Oppgavene er også lettere når vi er flere om
dem. Én kan se hvem som er klar for å ta i

6
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mot evangeliet, og en annen kan lede dem til
frelse. Andre er gode til å trene nye kristne.
Vi får lov til å være oss selv. Gud har utrustet
oss med ulike gaver. Sammen uttrykker vi et
større bilde av hvem han er.

Relasjonene finnes allerede
– Når vi bruker tid med mennesker som
ikke kjenner Jesus ennå får vi anledninger til
å be for syke, dele evangeliet, møte behov,
vise omtanke, og på ulike måter demonstrere
Guds kjærlighet, sier Morten. Det blir ofte
slike anledninger. Mange av de kontaktene de
har er relasjoner som allerede finnes i menigheten. Naboene treffer kristne venner når de
drikker kaffe sammen på terrassen. Eller
småbarnsforeldre treffer hverandre gjennom
barnas aktiviteter. Når noen blir frelst har de
dermed allerede et nettverk av kristne som
de kjenner. Da blir det flere som kan være
eksempler for dem, støtte dem, og hjelpe
dem å vokse i troen. Gjennom Guds kjærlighet og et varmt fellesskap blir folk forandret.

Ånden viser vei
Menighet er ikke bare møter eller arrangementer. Gud bygger sin menighet ved å knytte
folk sammen. Det skjer ved at mennesker forstår Jesu herredømme, griper Guds ord, og
blir en aktiv del av menigheten. – Vi lærer å
samarbeide med Den hellige ånd, sier Morten.
– Vi forsøker å se hva Ånden gjør, for så å
samarbeide med Gud. Det er moden høst
overalt hvor vi snur oss. Vi må stadig holde
oss nær til Gud, og la Den hellige ånd jobbe
med våre hjerter, slik at han kan bruke oss.
n

Karina Raunholm

karinaraunholm@gmail.com

« – Vi ønsker å være
en menighet som
demonstrerer hvem
Jesus er, som leder
folk til ham, og som
lærer dem å holde
alt han har befalt.

Ved å stadig bli fylt av Den hellige ånd, blir vi frimodige og fryktløse vitner i stedet for bli passive, motløse og bekymrede. Ved å
fylles av Hans kjærlighet kan vi elske andre mennesker. Nærhet
til Jesus er derfor det aller viktigste når det gjelder evangelisering.

kjærlighet ioverflod
Liv og

Åndens kraft

Kjærlighet
Den fullkomne kjærligheten, Kristi
kjærlighet, driver frykten ut av livet
vårt1, enten det gjelder frykten for mennesker eller for det ukjente. Gud har
øst ut denne kjærligheten i våre hjerter, og i
den kan vi la oss fornye igjen og igjen 2. Er vi
fylt av Guds kjærlighet, så kan vi møte andre
mennesker med den samme kjærligheten.

Forventning
Hver eneste dag kan vi starte med forventning til Gud, og stille oss disponible
for Ham. Når vi ber om hans ledelse, blir
vi mer lydhøre for hva Gud sier, og vi ser
mennesker og situasjoner på en ny måte.
Den hellige ånd bruker oss så mennesker
får møte Gud og selv erfare Hans kjærlighet.

Tilbedelse
Gud troner på vår lovsang. Når vi tilber
Han, opplever vi Hans nærvær sterkere.
Vanskelige omstendigheter i og rundt våre
liv blir overkommelige når vi får se tingene i
Hans perspektiv. Når vi tilber Ham, forandres
1. 1 Joh 4;18
2. Rom 5;5

faktisk omstendighetene, og vonde
makter må vike.

Dele med andre
Vi fyller oss ikke med Guds Ord, kjærlighet
og Ånd, for deretter å brenne inne med det.
Gud har ikke tenkt av vi skal bli som Dødehavet, der ingenting kan leve. I Dødehavet
renner det bare vann inn, men det har ikke
noe utløp. Når vi gir videre, vil vi oppleve få
mer og mer av alt det gode Gud har for oss.
Gjennom oss kan Gud fylle hele huset, nabolaget, bydelen, byen og landet, ja hele verden.
Mennesker merker når vi er fylt med Herrens herlighet. Peter var så fylt av Herrens
herlighet, at til og med mennesker som kom
i kontakt med skyggen hans ble helbredet3.
Det er ikke noe poeng i å spare på velsignelsen, for Gud går aldri tom.
3. Apg 5;15

Jesus befalte sine første disipler å gjøre andre mennesker
til disipler, og sa at han har all
makt, både i himmel og på jord4.
Likevel trengte de Den hellige ånd.5 Det samme gjelder for
oss. Det er strevsomt og fånyttes å prøve
å vinne mennesker uten Åndens kraft.

« – Vi fyller oss ikke

med Guds Ord, kjærlighet og Ånd, for deretter
å brenne inne med det.

Aktiv tro
Gud er mektig nok til å bruke hvem som
helst. Han bruker enkle mennesker som
stoler på Ham, til å vise verden hvem Han
er. Vi må våge å tro at Gud er den Han
sier at Han er. Gud har sagt at han helbreder og frelser. Å tro på Gud er ikke bare å
høre Hans ord, men å handle på Hans ord.6
4. Matt 28;16, 20
5. Apg 1;4-5
6. Mark 16;17-18, Joh 14;12

FOLK
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« – Det er ikke noe
poeng i å spare på
velsignelsen, for Gud
går aldri tom.
Vi må også tro det Gud sier om oss. At vi
har fått autoritet til å drive ut vonde ånder,
til å helbrede syke og gjøre store gjerninger
slik som Jesus gjorde. Den samme kraft som
bodde i Jesus, og den samme kraft som reiste
Ham opp fra de døde, har Gud gitt oss.

Vilje til å våge
Vi nødt til å risikere noe, enten det er i
møte med venner, med familie eller ute
på gaten. Vi kan møte motstand eller
gjøre feil, men Gud er med og heier oss
fram. Det er ved å prøve og feile at man
lærer å bli god. Ved å ikke ta seg selv så
høytidelig, blir det enklere. Har du opplevd
nederlag, så ikke la selvbebreidelser eller
selvmedlidenhet stanse deg. Gud ser til vårt
hjerte. Han belønner oss når vi tør å ta dristige steg for å handle på Hans ord. Fortell
alle slags mennesker at Jesus elsker dem,

og har en god plan for dem. Når Gud ser
at vi er lydige, og er gode forvaltere for det
Han har gitt oss, vil Han sette oss over mer.7
n

Elise Litleskare

elise-stav@hotmail.com

7. Rom 10;14

t Annonse

Det er sider ved Gud som fornuften
ikke kan gripe, men som kun hjertet
kan gripes av. Les, reflekter, og bli
smittet av Guds egen drøm!
«Draumar frå Guds hjarte» kr149

www.folkmedia.no
8
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Guds herlighet
går opp over deg!
Guds plan er en gjenreisingsplan. Ikke for å gjenreise noe som en gang var, men for å fullføre
hele hensikten med det som engang ble påbegynt. Gud vil videre med sin menighet i den
tiden vi lever i nå. Du og din forsamling er involvert. Menigheten tilhører Jesus. Han lovte at
han skulle bygge den, og gjøre den uovervinnelig.1
Opp å stå!

Herlighet

”Reis deg i stråleglans, for nå kommer ditt
lys. Herrens herlighet går opp over deg!”
Ordene kommer fra profeten Jesaja i en
tid da alt så mørkt ut. Det var ”stummende
mørkt over folkene”.2 Ser vi oss rundt i
verden oppdager vi også fort mørket som
dekker Jorda. Men som Jesaja skal vi ikke
slukes av verdens mørke. For de som vandrer i mørke skal se et stort lys!3 Og lyset
skal fylle jorden! Hva er dette lyset? Det er
Herrens herlighet som går opp over Guds
menighet! Herrens plan står fast. Jorda skal
fylles med kunnskap om Herrens herlighet, slik vannet dekker havbunnen. Derfor
reiser vi oss; vi vet at Herren lar sin herlighet gå opp over oss. Vi er verdens lys!

Utstrålingen av Guds herlighet og bildet på
hans vesen, har et navn: Jesus Kristus! Og
Kristus i oss og mellom oss! Han bærer
alt med sitt mektige Ord. Gud vil reise sin
menighet opp slik at Kristus kan fylle den.
Mange kristne forsamlinger har blitt gamle
uten å bli modne. Åpenbaringen om Jesus
har ikke vært fundamental, og verdens
tanker og prinsipper har dermed fått undergrave og svekke menigheten. Resultatet har
blitt utglidninger i religiøsitet og mystisime
på den ene siden og ubibelske tilpasninger til
verden på den andre siden. Jeg tror Jesus står
utenfor døren til mange kristne forsamlinger og banker på, men får ikke komme inn.

« – Mange kristne
forsamlinger har blitt
gamle uten
å bli modne.

Jeg ble nylig invitert med på et kristent
kveldsmøte. Den unge som kjørte bilen snakket hele veien til byen om hva Gud hadde
gjort i livet hans siste tiden. Han fortalte
hvordan det å bruke tid med Guds ord og i
bønn til Herren hadde forandret livet hans.

1. Matt 16;18
2. Jes 60;1-2
3. Jes 9;2

Virkelig forandring

Nå har han blitt frimodig. Han delte evangeliet med mennesker, han ba for folk, han var
i fyr og flamme for Jesus. Vi hadde også en
god bønnestund i bilen. Jeg så hvordan lyset
hadde kommet i øynene hans, og at Herrens
herlighet var gått opp over ham. Det var et
flott kveldsmøte, men det mest oppmuntrende den kvelden var praten med sjåføren!

Gjenreising
Gud gjenreiser sin menighet, og alt Gud
gjør begynner på innsiden av den enkelte.
Det gamle livet legges vekk, den syndige naturen gravlegges som i dåpen.4 Vi
vender oss bort fra selvfokuset og spør
etter hva Gud vil ha. Vi kler oss i det nye
mennesket, Jesus Kristus. Vi hjelper hver
andre til å prioritere Gud først, bruke tid
med ham, drikke av den Hellige Ånd og gå
inn i de ferdiglagte gjerningene som Herren
har lagt framfor oss. Vi har fokus på ham, og
blir forma etter det vi ser.5 Når folk rundt
oss ser oss, ser de… Jesus! Det er Guds vilje.
4. Rom 6;1-11
5. 2 Kor 3;18

FOLK
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Gud former en brud

« – Vi er verdens lys!

Da Adam fikk se Eva, falt han umiddelbart
inn i en hodestups forelskelse. Han utbrøt:
”Dette er da ben av mine ben og kjøtt av
mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av
mannen er hun tatt.”6 Han fikk en åpenbaring om den dype lengselen etter en verdig
livspartner som også finnes i Jesu hjerte –
lengselen etter en brud som var hans fordi
den var tatt av ham, og var en del av ham.
Med sitt blod kjøpte han til seg selv sin

elskede, og han renser henne stadig ved dette
vannbadet i ordet, for at hun skal skinne
hans stråleglans. Vi som tilhører Jesus er
med i dette universelle kjærlighetsdrama der
Far former en brud til sin Sønn. Så reis deg
i stråleglansen fra Jesus! For han lar sitt lys
komme, og lar sin herlighet gå opp over deg.

Mot ditt lys skal folkeslag vandre, konger skal gå mot
din solrenningsglans. Løft dine øyne og se deg om! De
samler seg alle og kommer til deg. Dine sønner kommer
langt bortefra, dine døtre blir båret på armen. Da
skal du se det og stråle av glede, hjertet skal skjelve
og vide seg ut. For havets rikdom strømmer imot
deg, folkenes skatter kommer til deg. (Jes 60,3-5)
n

Norleif Askeland

norleifa@yahoo.com

6. 1 Mos 2;23
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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

Misjon Europa

I en sliten kjeller i Amsterdam samlet det
seg unge og eldre fra hele Europa. UiO
basen De Poort ble tidligere brukt til å
innlosjere sjøfolk fra alle verdens hjørner.
Nå var det blitt samlingssted for mennesker med en brann om å se Guds kjærlighet forandre Europa.
I skarp kontrastene til alle de flotte kanalene og vakre blomstene finnes det hundrevis av hasjkafeer
og åpenlys prostitusjon i den bydelen som kalles ”Red Light District”. Møtet med disse lidenskaplige
Jesus-etterfølgerne tente et lys av håp, og en drøm om vekkelse midt i alt det mørke.
Den 1.-4. oktober i år dro Håkon, Eva Mari og
3 måneder gamle Emil Johan på tur til Amsterdam, Nederland. Der møtte de 200 andre Jesusetterfølgere fra hele verden til en konferanse
med fokus på misjon i Europa. Håkon summerer her opp noen inntrykk fra konferansen.

Bakgrunn
”24-7 prayer” er en bønnebevegelse med
base i Storbritannia. For ti år siden bestemte
en gjeng unge kristne i byen Chichester seg
for å be i én måned døgnet rundt. De fant
et rom, innredet det kreativt, delte døgnet
inn i én times bolker, og satte i gang. Fan-

« – Men Gud har ikke
forkastet Europa.

tastiske ting begynte å skje. Mennesker ble
frelst, helbredet og møtt sterkt av Gud. Uten
at noen egentlig hadde planlagt det spredte
bønneideen seg som ild i tørt gress. De har
nå mobilisert til bønn i over 100 nasjoner.
Europas misjonsmark
Denne høsten inviterte de til en Eurogathering; en samling for kristne med en lengsel etter å se Europa forandret av Gud.
Utgangspunktet for dagene var et sitat
fra den tidligere India-misjonæren Lesslie
Newbigin: “Europe…without possibillity
of question is the most challenging missionary frontier of our time.” Kontinentet som er fylt med kirker, institusjoner
og kristne tradisjoner har på et eller annet
punkt mistet den strømmen av liv som alltid
flyter ut i fra en relasjon til Jesus. Europa
kalles nå det første postkristne kontinent.

Det sies at europeerne har prøvd kristendommen, for så å forkaste den.
Men Gud har ikke forkastet Europa.

Et kall fra Gud
Pete Greig var mannen som tok initiativ til
den første bønneaksjonen i Chichester for
10 år siden. I boken Red Moon Rising forteller han om et syn Gud ga ham som ung
mann. Han og en kompis var på backpackertur langs Algarvekysten. Mot slutten av turen
nådde de Cape St.Vincent, stedet hvor det
mektige Atlanterhavet treffer Middelhavet
med sine kraftige drønn. Det er et øde sted
– så langt sørvest i Europa som det går an å
komme. Han forteller: “But, unable to sleep,
I had climbed quietly out of the tent, leaving
Nick gently snoring. A breathtaking sight
had greeted me: the vast, glowering ocean
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– Europa skal få møte Jesus slik han virkelig
er gjennom vanlige folk som er fulle av Guds ånd.
glimmering under a shimmering eternity of
stars; it was like being lost in the branches of
some colossal Christmas tree.” Overveldet
av synet som møter ham, vender han ryggen
mot havet og retter blikket mot Europa.
“I turned, and with my back to the ocean,
I imagined Europe, rolling away from my
feet for 10.000 miles. From where I stood,
the continent began with a handful rocks and
a small green tent, but beyond that I could
imagine Portugal and Spain, France, Switzerland, Italy and Germany eventually becoming
Russia, China, and the Indian subcontinent.”
Mens han så nasjonene for seg begynte han å
be for dem. Han opplevde at Gud ga ham et
syn: “I could hear a buzzing, clicking sound
overhead, as if an electric pylon was shortcircuiting, and I seriously wondered if I was
about to get fried. As these strange sensations
continued, I received a vision. My eyes were
open but I could “see” with absolute clarity
before me the different countries laid out
like an atlas. From each one a faceless army
of young people rose from the page, crowds
of them in every nation awaiting orders.”
En hær av unge mennesker var klare til å
gå! Kan det være at i det postkristne Europa
finnes skarer av unge mennesker som har
lagt religion og populærkultur til side, og er
koblet på strømmen fra Gud? Ja! Europa
skal få møte Jesus slik han virkelig er gjennom vanlige folk som er fulle av Guds ånd.

Fra Finland til Jerusalem
Familien Widjeskog fra Finland var i Amster-

12

nr. 4 – 09

FOLK

dam; det var Sebastian, Anne-Maj og sønnen
Ruben. De ville treffe andre som lengtet etter
et Europa vunnet for Jesus. Sebastian er en
”lugn”, svensktalende finne med store drømmer. Inspirert av den kinesiske undergrunnsmenigheten delte han med oss en visjon han
og hans finske venner hadde fått: å sende
misjonærer fra Norden, igjennom Europa
hele veien til Jerusalem. Kineserne vil sende
misjonærer fra Kina, gjennom den muslimske verden til samme sted: Jerusalem. Og om
Kina i tidligere tider var sett på som verdens
ende langt der øst, da er de nordiske landene
”verdens ende” her oppe i det kalde nord.
Han drømte om å trene disipler som kan
reise til europeiske byer og steder for å forkynne evangeliet og leve misjonale Jesusliv.

Gud er større
Da jeg var en ung tenåring fikk menigheten
besøk av en indisk predikant med et bredt
smil og store briller. Han gjorde inntrykk
med sine unike mirakelhistorier fortalt med
sterk indisk aksent. Kveldens slagord var:
”see possibility not problem!” Jeg tenkte på
ham da dagene i Amsterdam var over. Europas befolkning er på 730 millioner mennesker. Statistikken over hvor mange gjenfødte
kristne og levende menigheter som finnes
er ikke lystig. Utfordringene vi som kristne
har i Europa er formidable, det er det ingen
tvil om. Men våre muligheter er mye større
fordi Gud er større enn alle hindringer. Gud
lovte Abram at han skulle bli stamfar til et
stort folk da han var gammel og barnløs.

Abram var ikke naiv. Han spurte Gud:
”Herre, min Gud, hva vil du gi meg? Jeg
går jo barnløs bort, og Eliser fra Damaskus skal arve mitt hus.” (1. Mos 15.2) Da
sa Gud til Abram at han skulle gå ut av
teltet og løfte blikket. ”Se opp mot himmelen og tell stjernene, om du er i stand
til det! Så tallrik skal ætten din bli.” (1. Mos
15.5) Når vi vender oss til himmelen, så ser
vi verden med nye øyne. Da ser vi at Gud
har en plan om frelse og forandring for
vårt land, vårt kontinent og vår verden, og
at han har makten til å gjennomføre det.

Varslet vekkelse
Når Den Hellige Ånd falt på pinsedag sto
Peter fram og forklarte det som skjedde.
Han siterte profeten Joel: ”I de siste dager
skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min
Ånd over alle mennesker: deres sønner og
døtre skal tale profetiske ord, de unge skal ha
syner og de gamle blant dere ha drømmer.
Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i
de dager øse ut min Ånd, og de skal tale profetisk… Men hver den som påkaller Herrens
navn, skal bli frelst. (Apg 2.17-21). Vi lever i
en tid hvor Gud fortsatt øser ut av Den Hellige Ånd over sitt folk. Ordinære mennesker
kan derfor gjøre ekstraordinære ting. Når vi
ber vil Gud vil løfte oss opp så vi ser: Den
Allmektige Gud er med oss. Europa skal bli
forandret. En ny Jesusbevegelse er på gang.
n

Håkon Pettersen

haakonpett@hotmail.com
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Venn med Gud

Forholdet mellom Gud og mennesker er et mysterium. Vi er
skapt i Guds bilde gjennom først
å bli formet av jord, og deretter
blåst liv i av Gud. Vi befinner oss
slik sett mellom himmel og jord,
med en fot i hver dimensjon.
Jesus lærte oss å be «La din vilje
skje på jorden som i himmelen».
Vi kan altså, med begge beina
trygt på jorda, både kjenne Gud,
vandre sammen med ham og
være Guds venner.
Kapasitet til godt og ondt
Hvert menneske har stor kapasitet til å utrette både godt og ondt. Det finnes uttallige
eksempler. Nick Vujicic ble født uten bein
eller armer; likevel bruker han livet sitt på å
reise verden rundt for å lære unge mennesker
å ha tro sine muligheter og sin verdi (Søk på
Youtube). Radovan Karadzic var barnepsykologen som viet sitt liv til å utrydde Serbias
”fiender”. FNs krigsforbryterdomstol for
det tidligere Jugoslavia (ICTY) har nylig stilt
ham ansvarlig for noen de verste forbrytel14

nr. 4 – 09

FOLK

ser i Europa siden andre verdenskrig – blant
annet i forbindelse med massedrap på om lag
8.000 bosniske gutter og menn i Srebrenica i
1995. Hvert menneske skal stå til ansvar for
Gud med sine valg og handlinger.
Mennesket er ikke uavhengig og selvrådende .
Kapasiteten til å gjøre godt og ondt gjør oss
avhengige av Gud. I fortellingen om Edens
hage kom det til uttrykk gjennom Guds grensesetting. Vi er konstruert til å leve i et tett
fellesskap med Gud. Dette innebærer å leve i
Den hellige ånd. Adam fikk ånd ved at Gud
pustet på han; du og jeg får en gjenfødt ånd
ved å adlyde Jesus. Livet i Den hellige ånd er
det nære samlivet med Gud. Jesus sa: ”Jeg vil
be Far, og han skal gi dere en annen talsmann
(den Hellige Ånd), som skal bli hos dere for
alltid: Den dagen skal dere skjønne at jeg er
i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.”
(Joh.14,18-20)

Kjenn Gud
Om Adam og Eva står det at de levde nært
og fortrolig med Gud: ”Da hørte de Herren
Gud som vandret i hagen i den svale kveldsvinden (1. Mosebok 3,8).” Deres synd ødela
dette fellesskapet: ”Og Adam og hans hustru
gjemte seg for ham mellom trærne i hagen.”
Gud vil ha fellesskap med mennesker, men

synd skaper et brutalt skille. Vi lever i Adams
verden; en verden som ikke kjenner Gud.
Hvert menneske må bli født på ny, med
en ny ånd og en ny natur på innsiden, for
å kunne kjenne Gud. Når vi tror evangeliet
om Jesus, tror på hans død for vår synd, og
hans seier i oppstandelsen, så føder Gud oss
på nytt. Gud ønsker igjen å vandre i ”hagen”
og nyte den svale kveldsvinden sammen med
deg. Han inviterer deg til vennskap med seg.
Du kan kjenne Gud, være fortrolig med han,
nyte hans vennskap og kjenne hans vilje.
Gjeldsbrevet som skilte oss fra Gud har Jesus
ved sin død fjernet en gang for alle. Som i
andre vennskap vil du, når du pleier vennskapet med Gud, vokse i kjennskap til han,
hans person og hans vilje. Du blir også mer
og mer lik ham!

Steg å ta:
1. Våg å tro Guds nåde!
Hebreerbrevet sier det veldig enkelt: ”Den
som trer fram for Gud, må tro at han er
til, og at han lønner dem som søker ham.”
(Hebr 11,6) ”Nå har Kristus ført dere fram
for Guds ansikt. Dere står foran Gud uten
en eneste klage rettet mot dere.” (Kol 1,22
En Levende Bok)

Enok vandret med Gud.
Så ble han borte; for Gud
tok ham til seg. (1 Mos 5,24)
Abraham trodde Gud, og
derfor regnet Gud ham som
rettferdig, og han ble kalt
«Guds venn». (Jak 2,23)

2. Når Gud har kalt deg sitt
barn, ikke gå for noe mindre!
Gud ga det dyreste han eier, sin egen elskede
Sønn, for å gjøre oss til Guds barn. Når Gud
har kalt deg sitt barn, eller sin sønn, så er det
ikke ydmykt å leve som om du er en ansatt
eller fjern slektning. ”Fordi vi er hans sønner,
har Gud sendt sin Sønns Ånd i våre hjerter.
Derfor kan vi med rette tale om Gud som vår
kjære Far.” (Gal 4,6) Bibelen bruker begrepet
«sønn» for å si noe om posisjon, privilegier og
arverett. Det gjelder både kvinner og menn!
(Gal.3,28)

3. Drikk av den rette kilden!
Jesus sa: «Den som tørster skal komme til
meg og drikke! Den som tror på meg, fra
hans indre skal det, som Skriften sier, renne
elver av levende vann.» (Joh. 7,37-38) Jesus
gir oss to steg. Det ene er å komme, det andre
er å tro. Å komme vil si å gjøre han til vår livskilde, vår ressurs, den vi søker, den vi setter
vårt håp til. Å tro vil si å aktivt stole på ham.
Da trenger vi å kjenne hans ord.

4. Spis den rette maten!
”Mennesket lever ikke av brød alene, men
av hvert ord som går ut fra Guds munn!”
(Matt.4,4) Du kan ikke spise Guds ord uten
at du faktisk setter deg ned og leser det (eller

alternativt lytter til at andre formidler det).
Og som med annen fordøyelse fungerer
Guds ord best når det inntas i en ramme av
tilstrekkelig tid, ro og nærvær til det du gjør.

5. Lev menighet – ærlige
vennskap med dine søsken.
Gud vil ha fellesskap. Jeg og du med han,
og vi med hverandre sammen. Paulus oppfordrer: ”Drikk dere ikke fulle på vin; det
fører til utskeielser. Men bli fylt av Ånden,
og si fram for hverandre salmer og hymner
og åndelige sanger; syng og spill av hjertet
for Herren! Takk alltid Gud, Faderen, for
alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.” (Ef
5,18-20) ”La Kristi ord få rikelig plass hos
dere, så dere med visdom kan lære og rettlede
hverandre, med salmer, hymner og åndelige
sanger; syng for Gud av et takknemlig hjerte.
Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu
navn, med takk til Gud Fader ved ham.” (Kol
3,16-17)

6. Bruk tid med Gud - i Hans
nærvær
Den vi bruker tid med blir vi kjent med, og
begynner å ligne på. Å bli kjent med Gud får
vidunderlige konsekvenser! Å drikke av Den
hellige ånd, takke og lovprise Gud, og å gi
Kristi ord rikelig plass – det er alt sammen

« Om Adam og Eva står
det at de levde nært og
fortrolig med Gud: ”Da
hørte de Herren Gud
som vandret i hagen i
den svale kveldsvinden »

fellesskap med Gud. En god og fortrolig prat
med en kristen venn, det er også å bruke tid
med Gud. Gud er nær når hans barn åpner
seg i ærlighet overfor hverandre. Tid i bønn
og tilbedelse er selvsagt også fellesskap med
Far. La du merke til at begge avsnittene i
Kolosserne kapittel 3 og Efeserne kapittel 5
var fulle av takknemlighet og lovsang til Gud?
Det er ”himmel på jord”. Guds barn føler seg
hjemme i Guds nærvær.
n

Stein Ørnhaug

stein@krinet.no
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Anders og kona hadde vært mannen stod lamslått igjen. Anders kjente et
kristne noen år, men det gikk adrenalinrush fosse gjennom kroppen. For
en følelse! For et sinnsykt kick! ”Gud, jeg er
tregt. De nølte seg fremover, klar til neste ferdiglagte gjerning! Hva med en
og ”safet” ved å holde en fot sau neste gang; eller en okse?” (Historien er
sann, men navnene forandret.)
på land i lang tid. Men for noen
måneder siden tok de en ny Action
Den femte boka i Det Nye Testamentet har
beslutning.

Guds
villsaulam
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De skjønte at hvis det skulle bli noe kraft og
fart på ting, så måtte de kaste seg helhjertet
ut i et ekte disippelskap med Jesus. Og ettersom Gud fikk slippe til, så kom også justeringene. De måtte gjøre opp ting; noe smått
og noe stort. Etter flere erfaringer med Guds
ledelse og hjelp, var Anders klar. Han ønsket
nye utfordringer, og sa det til Gud. Livet som
kristen var virkelig blitt spennende!

Nytt oppdrag
Anders hadde aldri smakt kjøtt av villsau,
men hadde lenge vært nysgjerrig på det. Nå
var ønsket gått i oppfyllelse. Et nyslaktet
lam av villsau var kjøpt og betalt, og kjøttet
hang til to dagers mørning. Anders sjekket
jevnlig lammet, og gledet seg til festmåltidet. Tirsdag kveld fikk han en overraskende
innskytelse. Han skulle ikke ha lammet selv!
Etter en kjapp bønnestund forsterket følelsen seg. Gud hadde visst spesielle planer for
slaktet. Det hadde han ikke ventet. Anders
gikk til sengs med håp om at Gud ville forandre mening i løpet av natten. Men neste dag
var følelsen der, like sterk og tydelig. Anders
kunne ikke tro det var sant, mente Gud virkelig dette? Etter en kort forklaring for kona
Inger, gikk de i felles bønn. De spurte Gud
hvem de skulle gi lammet til, og Inger opplevde at det måtte bli en ikke-kristen person.
Med dette utgangspunktet la Anders slaktet
i bilen, og begynte å kjøre rundt mens han
ventet på nærmere anvisning om adressen.
Etter flere turer frem og tilbake var frustrasjonen temmelig stor. Til slutt utbrøt han til
Gud: ”Nei, nå må du komme igjen. Dette
har jeg ikke tid til lenger!” Da kom det et
navn til ham. ”Å, nei. Ikke ham!” Han var
den siste som fortjente å få favorittlammet til
Anders. Men hadde han noe valg? Motvillig
kjører Anders bort for å finne fyren. ”Nå kan
du gråte eller le, men jeg har hørt fra Gud”,
startet Anders da han traff ham. Mannen så
på ham som om han hadde hørt en veldig
dårlig vits. ”Har du hørt fra Gud?!” Anders
nikket, og pekte på bilen. ”Ja, og han sa at
jeg skulle gi deg dette lammet. Bli med meg
ut i bilen, så får du det”. Fyren ble med ut
og fikk se lammet. ”Mener du det?” sa han
vantro. ”Jepp. Vær så god!” Anders gikk, og

et underlig navn, ”Apostlenes gjerninger”.
På engelsk heter den acts, som kort og godt
betyr gjerninger. Denne boka er historien
om den første menigheten og dens utbredelse. Og når en leser den historien, skjønner
en navnet. Det handler ikke om teorier og
meninger, det handler om gjerninger, regissert av Gud, og utøvd i Den Hellige Ånd.
Det handler om action!

Være Guds kjærlighet
Paulus setter sterke ord på hvor meningsløse
alle gaver og gjerninger er dersom man ikke
har kjærlighet. Om jeg gir alt jeg eier til brød
for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å
brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner
det meg intet (1 Kor 13,3). Vi er egentlig ikke
kalt til å reklamere for Guds kjærlighet, men
å være Guds kjærlighet. Vi opptrer ikke som
selgere av evangeliet, men som personlig pregede vitner om det. Gud vil selv møte mennesker. Dette vil skje når kristne hører fra
Gud og uselvisk handler i Den Hellige Ånd.

Guds regi
Jesus gav disiplene klar beskjed om å vente
i Jerusalem til de hadde fått Den Hellige
Ånd. Det kan nesten virke som om Jesus var
bekymret for at disiplene i egen kraft skulle prøve å bre ut evangeliet. Det ville ikke
gått bra. Men etter pinsedag ble initiativene
mange og kraftfulle. De hadde sin rot i Guds
kjærlighet, og ble utøvet av disipler som var
fulle av Den Hellige Ånd. Evangeliet fikk
stor framgang. Vårt oppdrag er det samme,
og menigheten er fremdeles Jesu kropp.
Guds kjærlighet er den samme, og vi har den
samme gode Hellige Ånd. Menigheten var
aldri ment å skulle reduseres til programmer
og aktiviteter, eller til klubber og foreninger.
Jesu kropp hører fra hodet, Jesus selv, og
fungerer i kraft og kjærlighet. I Vesten har
kristne ofte forkynt et intellektuelt budskap
til menneskenes hjerner. Det er tid for å la
Guds ferdiglagte gjerninger forkynne til menneskenes hjerter!
n

Rune Ørnes

rune@kfvest.no

Evangelisten,
Den hellige ånd

Valgene du gjør kan være avgjø- der vi styres av Ham som er kommet for å
rende for andres frelse. Du som oppsøke og frelse det som er fortapt.
er salvet av Gud med Den hel- Mer av deg
lige ånd og kraft, du som har Den hellige ånd er i oss, og han vil ut til
fått et himmelsk oppdrag, og mennesker som Jesus vil frelse. Det er så mange
mennesker som lengter etter fred med Gud;
blitt utrustet av Gud er fantastisk en lengsel bare Jesus kan fylle. Han vil virke
privilegert. Men visste du at alt igjennom deg for å forandre verden rundt
dette er viktigere for andre enn deg. Jeg hadde bedt denne bønnen mange
ganger: ”Hellige Ånd, mer av deg!” Men en dag
for deg?
svarte Den hellige ånd: ”Nei, jeg vil ha mer av
Utrustet, utsendt
Jeg fikk et nytt liv for 26 år siden da jeg kapitulerte egenrådigheten, og lot Jesus ta over
styringen i livet mitt. I det øyeblikket ble
Jesus min personlige frelser. Men han som
tok bolig i meg er også noe mye større; han
er verdens frelser! Når Gud sier at han salver
oss med Ånd og kraft så er det ikke bare fordi
vi skal overleve noen år her på Jorden. Nei,
nei! Vi settes i stand til å leve det nye livet slik
at andre mennesker får oppleve Guds kraft
til frelse og helbredelse gjennom oss; et liv

deg!” Jeg forstod at det er jeg som må følge
etter Den hellige ånd, ikke omvendt. Jeg må
være lydig når han vil bevege seg, jeg må gi
ham en stemme når det trengs, eller noen
hender, penger, osv. Salvelsen, Guds kraft og
Guds Ånd i oss, har et klart formål – frelse
til mennesker!

Redningsmann møtte
Redningsmannen
For en tid siden var jeg på en konferanse. En
av deltakerne var så uheldig å låse nøkkelen
inne i bilen, så det måtte ringes etter hjelp.

Det var nemlig ikke
Peters veltalende ord
som gjorde at folk kjente
et stikk i hjertet da de
hørte at de hadde korsfestet Messias.
Det var Den hellige ånd
som overbeviste dem
om synd.
Da bergningsbilen kom, gikk det ikke lange
stunden før bilen var åpnet, og problemet var
løst – bortsett fra en ting: En av de som var
til stede opplevde (Den hellige ånd talte til
ham) at servicemannen fra verkstedet virket
motløs og langt nede. Min venn gikk bort og
spurte hvordan det gikk med ham, og han
åpnet seg og begynte å dele hvordan det stod
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til. De avtalte å møtes for å prate mer senere
på kvelden. Jeg ble med for å treffe ham, og
i løpet av kvelden skjedde et stort mirakel.
Redningsmannen møtte Redningsmannen!
Han fikk selv hjelp til å åpne døren for Gud,
og ble berget fra evighet utestengelse. Slik er
det. Noen ser noe, og får noen tanker. Så gis
det en stemme og vises praktisk kjærlighet.
Da kan alt skje. Det er salvelsen! Det handler om å være Ordet i kjøtt og blod, synlig i
hverdagen, Den hellige ånd i oss, Den hellige
ånd gjennom oss.

Den hellige ånd overbeviser om
synd
Peter holdt en fantastisk tale på pinsedag
hvor over 3000 mennesker tok imot Jesus.
Har du noen gang tenkt på hva som ville
skjedd hvis han holdt talen en dag før pinsedag? Antagelig lite. Det var nemlig ikke Peters
veltalende ord som gjorde at folk kjente et
stikk i hjertet da de hørte at de hadde korsfestet Messias. Det var Den hellige ånd som
overbeviste dem om synd. Slik er det i dag
også. Ånden overbeviser mennesker om
synd, og han gjør det gjennom oss. Det er
slik Jesus har valgt å nå den ufrelste verden:
gjennom oss. Jesus sa: ”Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For
dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen
til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til
dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med
verden og vise den hva som er synd, rett og dom”.
(Joh. 16,7 – 8)
Jeg har prøvd på egen hånd noen ganger å
overbevise mennesker om synd, og det ble
ikke så vellykket. Her er vi bare desperat
avhengig av Den hellige ånd.

Tett på Ånden
Det viktigste jeg kan gjøre for andre er å leve
18
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”Jesu Kristi nåde, Guds
kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være
med dere alle” – i nabolaget, på arbeidsplassen,
i familien, på gaten,
i kjøpesenteret – i livet!
(2. Kor.13.13)
livet mitt liv full av Den hellige ånd; at jeg
lever nær Jesus, og gjør de tingene han ber
meg om. Det vanlige er at han gir meg små
innskytelser, når jeg handler på dem, blir det
til mirakler for andre mennesker. Jeg har også
oppdaget at når jeg har et intimt og tett fellesskap med Den hellige ånd, så elsker jeg
mennesker. Jeg føler en nød og omsorg for
andre, noe som gjør at også de opplever Guds
kjærlighet gjennom meg. Svinner fellesskapet
med Ånden, så glir jeg fort inn i teknikker og
metoder. Det blir strev og frustrasjon, og lite
positivt skjer. Absolutt ingen ting kan erstatte
Åndens ledelse, derfor sier Guds Ord: Lev et
liv i Ånden! (Rom.8 og Gal.5)

”Hellige Ånd, ta over!”
”Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende
dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra
Faderen, da skal han vitne om meg.” (Joh. 15,26)
Jeg har ofte vært i situasjoner med mennesker
hvor jeg ikke vet hva jeg skal si eller gjøre, og
har vært skikkelig nervøs. Jeg minner da meg
selv på hvem det er som bor på innsiden:
Den hellige ånd. Jeg var nylig i England, og

jeg skulle blant annet treffe en indisk dame
som var hindu. Hun jobbet hos en jeg kjente,
og sammen skulle vi treffe henne. Hun hadde
hatt det vanskelig, og hadde sagt ja da min
venn spurte om hun ville vi skulle komme og
be for henne. (Ser du? Det kan jo hende at
noen du kjenner vil si ja hvis du bare spør!)
Hun fortalte oss følgende historie: For 5 år
siden hadde hun gått til en spåmann som
hadde sagt at hun ville få fem forferdelige år.
Et par uker senere var hun og mannen ute
på en restaurant, og en stor lysekrone hadde
falt ned fra taket og truffet mannen i hode.
Han ble stygt skadet, og lå i koma i mange
uker. På grunn av dette mistet han jobben,
og masse andre problemer kom i kjølvannet av dette. Hun var svært fortvilet. Vi satt
og hørte på henne en lang stund, og da hun
var ferdig prøvde jeg å fortelle om Gud og
Jesus. Hun virket avvisende. Hun trodde på
Krishna, og mente det måtte være godt nok.
Det virket håpløst. Vi flyttet inn på kjøkkenet
for å lage te, og fortsatte samtalen. Men jeg
kom ingen vei. Til slutt ropte jeg inni meg:
”Hellige Ånd – hjelp! Jeg kommer ingen vei med
henne. Gjør det bare du kan gjøre, overbevis henne!”.
Jeg kunne nå plutselig kjenne Guds nærvær i
rommet, og jeg merket at en forventning steg
opp i meg. Noe var i ferd med å skje! Gud
gir meg av og til navn, og denne gang hørte
et rart navn igjen og igjen inni meg. Til slutt
måtte jeg spørre henne om dette navnet sa
henne noe. Hun svarte: ”Ja, det gjør det. Det er
en av våre guder, en gud som skaper forvirring. Da
vi kjøpte dette huset så dedikerte svigermor huset til
den guden”. Min venn og jeg så megetsigende
på hverandre. Jeg spurte henne om vi kunne
få be, og vi ba om Guds fred, dedikerte huset
til Herren, og gikk imot all forvirring. Etter
bønnen så hun bort på oss: ”Vær så snill, hjelp
meg. Hvordan kan jeg ta imot Jesus Kristus?” Så
bøyde hun hodet, og sammen fikk vi be Jesus
om å flytte inn på innsiden av henne som
Herre og Frelser. Der og da ble hun fylt av
en himmelsk fred. Du skjønner, Den hellige
ånd vitner og overbeviser. Den hellige ånd er
Rådgiveren, Veilederen, Talsmannen. Husk at
han er alt dette i oss når vi møter andre mennesker. Han vil gi oss råd! Han vil veilede
oss, og vise oss hva vi skal si og gjøre! Og i
alt han gjør vil han gjøre Jesus stor for oss,
og gjennom oss.
n

Arne G Skagen

ags@krinet.no

Se din
elskede!
Universets Skaper er ikke kald
og kalkulerende. Han er livets
opphav, lidenskapelig, involvert og helhjertet i sin kjærlighet. Salomos høysang formidler
Guds visjon av kjærligheten mellom mann og kvinne i ekteskapet til stadig nye generasjoner.

”En lilje mellom torner”:
En ektemann etter Guds hjerte ser sin
elskede mellom andre kvinner som en lilje
mellom torner. Både liljer og roser er vakre,
både liljer og roser dufter av blomster, men
alle som har prøvd å plukke roser vet at de
stikker deg til blods. Din elskede er vakker, hun skiller seg ut blant alle andre, og
det beste av alt: hun stikker deg ikke om du
kommer nær til henne! Alt hun ønsker er å
velsigne, forfriske og styrke deg. (Høys 2,2)

Kjærlighet som ser og taler!

”En lukket hage, og en stengt kilde”:
Når han ser henne, ser han en vidunderlig lukket hage og en forfriskende stengt
kilde, som han stadig lengter etter. Det er
en hage og en kilde som bare kan åpnes
innenfra. En ektemann etter Guds hjerte
tar seg aldri til rette, men han søker invitasjoner fra henne. Han lengter etter henne,
og fryder seg når han hører at hun sier; «Å
om min elskede vil komme til sin hage, og
nyte fruktene fra den.» (Høysangen 4,16)

I det gamle testamentet, midt mellom bøker
med beretninger om store konger og profeter finner vi ”sangen om kjærligheten”,
Salomos ordspråk. Der bruker de elskende
mye tid på å beskrive hverandre. Det er utrolig spennende å lese om hva de som elsker ser
hos hverandre. «Kjærlighet gjør blind» er det
mange som sier. Men sangen om kjærligheten
viser oss først og fremst at kjærligheten åpner
øynene våre. I tillegg avslører den viktigheten av å bruke ord for å fortelle hverandre
hva vi ser. Gjennom hele boken tiltaler de
to hverandre med ord som beskriver hva de
ser hos hverandre. ”Min søster”, ”min brud”,
”min elskede”, ”min venn”. De navnene vi
gir hverandre i hverdagen er små påminnelser om hva vi ser hos hverandre. Ser du
din elskede når du ser ektefellen din, så si
det høyt! La det aldri bli glemt! Her er noen
eksempler på hva de to i Salomos høysang ser
når de betrakter hverandre:

Han ser henne som:
”Vakker”:
Det er noe ved henne som har grepet hjertet
hans slik at han kan si – ”hvor vakker du er
min elskede!” Salomo og bruden beskriver
hverandre i detaljerte skildringer - når hun
hører ham tale, skildrer han alt som er vakkert ved henne; han ser detaljer andre ikke
ser, og beskriver den skjønnheten som rører
ved hjertet hans. Hva er det med din elskede
som beveger hjertet ditt? Hva er det hun gjør
eller sier som griper hjertet ditt får deg til å
tenke at hun er den skjønneste av alle kvinner? Si det til henne!

”Min søster, min brud”:
Når han ser henne vekkes følelser som gjør at
han utbryter: ”min søster - min brud!” I bunnen av ektepakten ligger nemlig et ekte vennskap, og en dyp opplevelse av å høre sammen.
På et eller annet tidspunkt i utviklingen av
vennskapet mellom en mann og en kvinne
kan de komme frem til den konklusjon at de
to hører sammen for alltid. I tillegg til vennskapet er det nemlig vokst frem noe mer, noe
dypere – en sterk opplevelse av å være knyttet sammen. De kan si til hverandre: ”du er
min beste venn, du er min mest fortrolige, du
kjenner meg som jeg kjenner meg selv, og jeg
vet at vi hører sammen til døden skiller oss.”
(Høysangen 4,9)

Hun ser ham som:
”Et epletre mellom skogens trær”:
Når hun ser sin elskede mellom andre unge
menn, skiller han seg ut slik et epletre skiller
seg ut fra andre trær. Hun ser en som kan
forsørge og forfriske henne, en som hun kan
finne ly og vern hos. (Høysangen 2,3-4)

”En som bærer et banner av kjærlighet”:
Når hun ser ham, ser hun hans kjærlighet
til henne. Han er ikke en som er sentrert
rundt sine egne behov, eller som kommer
med krav til henne. Det hun møter hos ham
er et banner av kjærlighet. (Høysangen 2,4)
”En som har en krone på hodet”:
Bruden ser sin elskede, og gleder seg over å se
kronen på hodet hans. Å se at han tar ansvar
og styrer sitt hus med visdom og omtanke,
fyller henne med glede. (Høysangen 3,11)
”Han er hennes, og hun tilhører ham”:
Stadig omtaler de to hverandre i ordelag som
«min venn er min, og jeg er hans». Når hun
ser sin elskede fylles hjertet hennes med glede
over at de er gitt til hverandre. «Jeg hører min
elskede til, og til meg står hele hans hengivenhet». Å gi seg uten forbehold til hverandre er
kjærlighet på Guds måte. (Høysangen 2,16;
6,3; 7,10)

Historiens viktigste
kjærlighetssang
Kjærlighetssangen som de to elskende uttrykker til hverandre har Gud tenkt skal være
tonen i et hvert ekteskap. Tause ekteskap
mister snart all lidenskap, mens de som velger kjærlighetens syn og språk vil finne at de
stadig forfriskes og styrkes i hengivenheten
til hverandre. Apostelen Paulus skriver at
kjærligheten i ekteskapet mellom mann og
kvinne er ment å være et bilde på kjærligheten
mellom Kristus og menigheten (Efeserbrevet
5). Når kjærligheten og lidenskapen får rom
i ekteskapet blir det en profetisk gjenklang
av historiens viktigste kjærlighetssang, nemlig kjærligheten i paktsforholdet mellom
Kristus Jesus og hans brud, menigheten!
n

Håvard Kjøllesdal

epostadresse
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Hvordan skal
Bibelen leses?

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 1 av 3.
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Ble jorda skapt på 6 dager? Har Ingen egne tolkninger!
damer snakkeforbud på kristne Det krever en viss kyndighet og trygghet for å
komme ut med rett tolkning av Bibelen. ”Det
møter? Hvorfor er det så mange er noen ting der som er vanskelig å forstå, og de
motsigelser i Bibelen? Hvem har ukyndige og usikre fordreier dette” (3). Det viktigden rette tolkningen? Her får du ste er imidlertid å forstå at vi er totalt avhengige av
Guds Ånd for å forstå Bibelen rett. Ingen av oss
Bibelens egne tolkningsnøkler.
er i stand til å tolke Bibelen selv: ”Men dere må
Ble jorda skapt på 6 dager? Hvem gifta Adams
sønner seg med? Ser Gud ut som en mann? Er
”dyrets merke” en mikrochip som opereres inn i
hånda? Har damer snakkeforbud på kristne møter?
Hvorfor følger ikke kristne Moseloven? Står det
om barnedåp i Bibelen? Advarer Bibelen mot EU?
Har jorda hatt besøk av vesener fra andre planeter?
Hvorfor har kristne så forskjellige meninger når de
leser den samme Bibelen?

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!

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).

Den rette holdningen
I 2. Korinterbrev 3, forklarer apostelen Paulus
hvordan jødene kunne lese Det gamle testamentet
så nøye uten å oppfatte budskapet: Det ligger 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:
1. Bibelen handler om Jesus.
2. Bibelen er skrevet for oss.
3. Bibelen forklarer selv Bibelen.
4. Det finnes en progressiv åpenbaring.
5. B
 ibelen inneholder flere ulike språk
og sjangere.
6. V
 i er avhengige av å bli grepet av Ånden i
Ordet

I denne utgaven av FOLK
skal vi ta for oss de to første.
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Nøkkel 1: Hele Bibelen
handler om Jesus! Dette
er den første, enkleste og
viktigste nøkkelen til å tolke
Bibelen rett.
Hver eneste av bibelens 66 bøker handler om Jesus, ikke bare de 4 evangeliene.
Mosebøkene, med alle sine ættetavler, lover
og detaljerte beskrivelser av møteteltet,
handler om ham. Esters bok, der Guds navn
ikke er nevnt, handler om ham. Til og med
Johannes åpenbaring, med sine skremmende
beskrivelser, har Guds sønn som hovedperson. Det virker kanskje ikke spesielt revolusjonerende å slå fast at Bibelen handler om
Jesus, men det er likevel svært viktig å slå
det fast. Å si at Bibelen handler om Israel
eller først og fremst er Guds folks historie,
vil føre til helt andre konklusjoner. Ikke en
gang ”Historien om Jesus” er en god nok
beskrivelse av Bibelen.

«Faktisk om meg»
”Dere gransker Skriftene, fordi dere mener å
ha evig liv i dem; og det er jo meg de vitner
om”, sa Jesus (1). ”De forteller faktisk om
meg”, står det i en annen oversettelse (2).”
Etter at han hadde stått opp fra de døde, la
han ut om seg selv fra alle bøkene i Det gamle
testamentet: ”Og han begynte å utlegge for
dem det som står om han i alle skriftene, helt
fra Moses av og hos alle profetene (3).”

Frelsesdokument
Profetene i Det gamle testamente var ikke
først og fremst opptatt av å forutsi framtida.
De var alle opptatt av Jesus og profeterte om
ham – om frelsen og nåden. ”Denne frelsen
var det profetene søkte etter og ville utforske
da de profeterte om den nåden dere skulle få.
De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi Ånd,
som var i dem, pekte fram mot, og hvordan
den tiden ville bli. For Ånden vitnet om Kristi
lidelser og den herlighet som siden skulle
komme (4).” Min venn og bibellærer, Erling
Thu, sier det sånn: ”Hele Bibelen er et frelsesdokument, med Jesus Kristus som senter.”

Jesus – Guds Ord
Johannes-evangeliet starter med en nydelig
beskrivelse av Jesus, som er Guds Ord: ”I
begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen
hos Gud (5).” ”Hans navn er Guds Ord”,
står det i Johannes Åpenbaring (6). Johannes
Åpenbaring er kjent for å handle om dragen,
den falske profet, krig og trengsler, naturkatastrofer og tusenårsriket. De tre første orda
i boka viser at den handler om Jesus: ”Jesu
Kristi åpenbaring”. ”Dette er Jesu Kristi
Åpenbaring” står det i Bibelselskapets over22

nr. 4 – 09

FOLK

settelser. Det kan bety både at det er han som
eier åpenbaringen, det er han som gir åpenbaringen og at det er en åpenbaring av ham.
”Åpenbaringen av Jesus Kristus” viser ikke
bare til det første kapittelet, der vi finner en
majestetisk og poetisk beskrivelse av Jesus,
men hele boka handler om Ham.

Guds planer dreier seg om
Jesus
Jesus er utstrålingen av Guds herlighet og det
eksakte bildet av hans vesen. Han ordner universet ved den mektige kraft han befaler med
(7). Alt er skapt ved ham og til ham (8) og
Guds planer dreier seg om Ham. Historiens
mål er at hans nærvær skal fylle hele universet
og at alt skal komme under hans styre (9).
Han er begynnelsen og slutten (10) og hans
trone er sentrum i universet (11).

Forstå alt i lys av sentrum
Alt i Bibelen har som mål å vise oss Jesus
og løfte ham fram. Jesus og hans frelsesverk er sentrum, og alt må forstås i lys av
dette sentrum. Den Hellige Ånd ønsker å
vise oss Jesus og hans herlighet i Skriftene.
Når vi ser ham, blir vi forvandlet (12).
Guds Ord har den enorme evnen til å gjøre
oss mer og mer lik Ham – litt etter litt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Joh 5, 39 (Norsk Acta 1973)
New Century Version
Lukas 24,27
1. Peter 1,10-11
Johannes 1,1-2
Åpenbaringen 19,13
Hebreerne 1,3 (Flere oversettelser)
Kolosserne 1,16
Efeserne 4,10 og Kolosserne 1,10
Åpenbaringen 22,13
Åpenbaringen 5,11 og 7,9
2.Korinterbrev 3,18

Nøkkel 2: I alle år har
kristne diskutert hva i
Bibelen som er skrevet
til hvem. ”Alt er skrevet
for oss”, slår Bibelen
selv fast. Å vite dette,
gjør bibellesning virkelig
spennende.
I 1. Korinterbrev 10 skriver Paulus om
det som skjedde med israelsfolket på reisa
gjennom ørkenen. Han bruker det som
står i Mosebøkene til å advare kristne gjennom alle tider. Hvis det skulle være tvil,
presiserer apostelen at brevet er skrevet
til alle kristne. To ganger understreker
han at Israels historie er skrevet for oss:
”Disse hendelsene er advarende eksempler
for oss. De skal lære oss ikke å ha lyst til det
onde, slik de hadde (1).” ”Det som hendte
med dem, skulle være advarende eksempler;
det ble skrevet til rettledning for oss, og til
oss er de siste tider kommet (2).”

Er det oksene Gud tenker på?
Til og med regler for tresking med
okser, ble gitt med tanke på deg og meg:
”Jo, for i Moseloven står det skrevet: Du skal
ikke binde for mulen på en okse som tresker. Men er det oksene Gud tenker på? Er
ikke dette sagt fullt og helt med tanke på oss?
Jo, dette er skrevet for vår skyld (3).” Ut fra
avsnittet i 5. Mosebok, trekker Paulus ut et
prinsipp om forkynneres rett til økonomisk
underhold. Dette eksemplet er en interessant
leksjon i bibeltolkning. Med denne nøkkelen
på tolkningsknippet, blir lesningen av Det
gamle testamentet veldig spennende: ”Men
er det oksene Gud tenker på? Er ikke dette
sagt fullt og helt med tanke på oss? Jo, dette
er skrevet for vår skyld.”

Profetene tjente oss
For å slå fast at hele Det gamle testemente
er for oss, presiserer apostelen Peter at dette
også gjelder profet-bøkene. Profetene visste
at det var oss de talte til og skrev for: ”Det
ble åpenbart for dem at det ikke var seg selv,
men dere de tjente med sitt budskap.” Alle
sammen ”profeterte om den nåden dere
skulle få (4)”.

Bibelen viser helt tydelig at Gud
kun har ett folk: det består av
dem som er ”i Kristus”!

Alle løftene – til oss
Gud har gitt tusenvis av løfter i Bibelen. Vi
trenger ikke lure på hvilke av disse løftene
som er til oss. ”For så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham. Derfor sier
vi også ved ham vårt Amen, til Guds ære
(5).” Alle gode løfter, uansett hvem de i
utgangspunktet er gitt til, blir nå oppfylt i
Jesus. Alle som har tatt imot Jesus som sjef,
er nå ”i Kristus”. Løftene tilhører derfor oss!

Gud har kun ett folk!
Bibelen viser helt tydelig at Gud kun har ett
folk: det består av dem som er ”i Kristus”!
En gang var hedningene utestengt fra borgerretten i Israel og hadde ikke del i løftene.
”Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var
langt borte, ved Kristi blod kommet nær (6).”
Gjennom sin død rev Jesus ned gjerdet som
skilte jøder og hedninger, og gjorde oss til
ett – i Kristus. Derfor er løftene nå våre! De
oppfylles ikke ved strev og gode gjerninger,
men ved å tro det Jesus har gjort for oss (7).
For å forstå de gammeltestamentlige løftene
rett, må de leses i lys av åpenbaringen Gud
gir oss i Det nye testamente. Det skal vi lære
mer om når vi ser på de to neste nøklene.
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1.Korinterbrev 10, 6
1.Korinterbrev 10, 11
1.Korinterbrev 9,9-10
1.Peter 1,10-12
2.Korinterbrev 1,20
Efeserne 2,11-22
Galaterbrevet 3,14 og 22
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