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LEDER
Tyngdepunkt,
perspektiv,
og løsninger
Vår kultur fokuserer på indi-

PRESENTASJON

videts frihet og rettigheter. Alle valg
og verdier bedømmes ut i fra dette
tyngdepunktet. Enkeltmenneskets
interesser blir alle tings målestokk,
og påstander om ytre, absolutte
sannheter oppleves som støtende
og hemmende. Framskrittspartiet
har nettopp sagt ja til aktiv dødshjelp, som det første partiet i Norge.
Dette er et nytt steg i samme retning.
Det bladet du holder i hånden
tar utgangspunkt i et helt annet perspektiv. Vi påstår at Gud er i sentrum. Eksistensen dreier seg først
og fremst om Ham, og mennesket

Kristent Fellesskap er
menigheter som arbeider sammen
for å gjøre Jesus kjent, trodd og
etterfulgt. Grunnlaget for at vi
arbeider sammen 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 som arbeider
sammen 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. Arbeidet vi gjør ut over det
lokale engasjementet er organisert i
stiftelsen Kristent Nettverk.

Hva vi gjør.
Bladet FOLK, som du nå leser, 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.
Hver påske arrangeres konferanse i
Bergen, og hver sommer arrangeres
familieleirer; en i Nord-Norge og en
i Sør-Norge. I sør har Gjennestad
Gartnerskole vært brukt til sommerarrangementet. Familieleirene
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får sin sanne verdi gjennom hans
kjærlighet og prioriteringer. Vi lever
nemlig i Guds verden. Vi påstår
også at Jesus Kristus er Guds endelige mål med alt som er skapt. Livets
spørsmål finner sine beste svar kun
når man setter Jesus Kristus på førsteplass, og lar ham være det faste
referansepunktet. Et slikt perspektiv gir et radikalt nytt syn på mange
ting.
Klassisk kristen tenkning og forståelse har mye å si i møte med livets
mange små og store spørsmål. Dette
er det vi vil fremme. Ikke bare fordi
det har så mye å gi, men også fordi
vi mener at evangeliet om Jesus er
det eneste som møter realitetene
slik de faktisk er. Det finnes en
Gud! Gud har en overordnet plan
for verden og hvert enkelt menneske. Håp, tro og kjærlighet er
essensen i et menneskes liv. Sann
kjærlighet er derimot ikke å følge
sine følelser og lyster, men å gjøre

er en blanding av møter med forkynnelse og lovsang, mye fellesskap
og forskjellige aktiviteter som hele
familien kan være med på.
Bibelskole er en annen felles
ressurs. I Bergen drives den ettårige
bibelskolen «Bergen Bibelskole»
med ca. 30 studenter. Skolen har to
hovedfokus: Gi innsikt i Bibelens
budskap og troverdighet, og å hjelpe studenten til å lykkes som disippel av Jesus. Teampraksis i Norge,
Filippinene, India og Bolivia er en
del av treningen.
Kristen Brevskole drives fra
Trondheim, og er et tilbud til de
som vil studere Bibelen på fritiden.
Gjennom Kristen Brevskole kan
man gjennomgå kjerne-pensumet
fra bibelskolen i Bergen - tilrettelagt
som fjernundervisning via internett.
Et viktig formål er blant annet å
utruste ledere i de lokale menighetene.

Misjon.
India. Vi har i de siste 20 årene

hatt et misjonsengasjement i India.
Hvert år reiser Erling og Solveig
Thu to til tre måneder til India hvor
de jobber tett sammen med nasjonale ledere. Gjennom dette arbeidet
vil vi betjene menigheter i India med
undervisning og økonomisk hjelp til
underhold av evangelister, drift av
bibelskoler og nødhjelpsarbeid. I

det som er rett – fordi det er rett.
Det rette er å elske Gud helhjertet
ved å følge Jesus, og å bruke livet
til å hjelpe andre mennesker. Hvert
menneske utfordres til å søke Gud
og finne ut hva han vil, og så samarbeide nært med Gud. Den dypeste
meningen ligger i å realisere Guds
planer, ikke å prøve å få ham med på
våre egne planer. Bibelen viser oss
også at Guds overordnete plan blir
gjennomført til slutt selv om noen
mennesker skulle motarbeide den.
Vi skriver i dette bladet om Guds
styre og Guds plan, om evangeliets
kraft til forandring, og hvordan
møtet med Gudsriket forandrer
oss. Vi drives til handling. Synet på
Bibelen er avgjørende. For 25 år
siden sa den amerikanske forkynneren og forfatteren Ern Baxter at det
store spørsmålet for kristne i vårt
århundre ville være om vi skulle la
Bibelen tolke vår verden, eller om
vi skulle la verden tolke Bibelen.

Bibelen har alltid vært under angrep.
Likevel står den sterkere i verden
enn noen gang. Vi vil heise fanen for
Bibelens troverdighet og aktualitet
gjennom det vi skriver i dette bladet.
Klassiske kristne sannheter
møter stor motstand i Norge for
tiden. På rekordtid har vi gått fra å
være et samfunn preget av kristen
tankegang til å bli et samfunn der
kristne verdier blir devaluert. Som
kristne har vi blitt en minoritet, og
Norge er blitt en skikkelig misjonsmark. Vi er vi i godt selskap med de
første kristne som vitnet om Jesus
i en multikulturell og multireligiøs
kultur, og som opplevde stor åndelig søking midt i all forvirring og
motstand. Guds rike er her, og det
kommer, og det bringer både personlig frelse og samfunnsforandring.
God lesning!

samarbeid med lokale ledere som
Chandrakant Chavda (leder ”The
Great Commision Movement”
med 100 medarbeidere på fulltid),
Zephry D’Sousa og Peter Masih,
berører vi om lag 400 til 500 menigheter med opp mot 40.000 kristne
totalt.

både for nasjonalt og internasjonalt
bruk. Vi tror at å lære folk fra ulike
kulturer å fungere sammen for Guds
rike er viktig i en tid der nasjonalisme og kulturkonflikter ødelegger
stadig flere nasjoner. På Mindoro
ever mangyanfolket, en urbefolkning, som har lite tilbud om utdanning og helsetjeneste. Flere landsbyer opplever skolegang, arbeid og
helsestell gjennom arbeidet vi gjør.
Mange menigheter blir også plantet i landsbyene gjennom nasjonale
ledere.
På Cavite (en forstad til hovedstaden Manilla) er det bygd en fødeklinikk og et senter for underernærte
barn. Alle offentlige helsetilbud krever betalingsevne, så i et samfunn
med stor fattigdom er det mange
som faller utenfor.

Filippinene. I 2003 reiste Tone
og Noralv Askeland til Filippinene
som en respons på Guds kall. De
har bygd opp et omfattende arbeid
mange steder på Filippinene. I
sør på øya Mindanao plantes det
menigheter blant den muslimske
befolkningen. Der drives det også
et omfattende arbeid blant gatebarn
og andre fattige.
På øya Mindoro har vi bygd en
base for undervisning og utdanning
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« – Folk blir mest berørt av
er det de ser og erfarer i sitt
eget nærmiljø. Ingen som
opplever Guds styre på nært
hold forblir likegyldig »
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bibellesning! »
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« La det ikke være tvil:
Jesus er opptatt av
å fjerne både synd,
sykdom og fattigdom! »
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La ditt domene komme!
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Jeg kjørte med bil fra
Norge til Finland for å
delta på en konferanse.
Straks jeg kom over grensa var det helt tydelig at
jeg hadde kommet til et
annet rike. Selv om været
og naturen var uforandret,
så var fartsgrensene, skiltene og språket annerledes. Jeg hadde beveget
meg inn i et nytt domene
med andre regler. Jeg
måtte plutselig forholde
meg til en ny autoritetsstruktur. Guds rike er slik.
Guds rike er Guds styre
Da Jesus stod fram for offentligheten var hans budskap: ”Vend
om! Guds rike er kommet nær!”
(Mark.1,15). Guds styre var kommet ned til vår jord. Guds rikes
krefter ble sluppet løs i verden.
(Jfr. Luk.4,16-21 + 7,18-23.) Jesus
demonstrerte dette stadig. Han drev
for eksempel ut en ond ånd fra en
mann som var stum, og forklarte
at dette var et tegn på at Guds rike
hadde kommet til dem. Guds styre
overstyrte djevelens makt på alle
områder. Over alt hvor mennesker
var lydige mot ham skjedde det radikale forandringer.

Guds styre vil ekspandere
grenseløst
Jesus kaller mennesker til å arbeide
for at Guds innflytelse og styre
skal øke her på jorda. Guds rike er
et åndelig rike som kommer inn i
enkeltmenneskers liv gjennom at de
får en ny autoritet, en ny Herre, i sitt
liv. (Luk.17,20-21, Joh.3,3, Kol.1,13).
Vi har en tendens til å krype
sammen der Gud ønsker å spre
oss utover. De første troende i

Jerusalem hadde liten trang til å slå
seg ned på nye steder før de til slutt
ble spredt i hopetall på grunn av
en forfølgelse. Slik kom evangeliet
videre til Kypros og Tyrkia. At en
stor menighet har større effekt på
samfunnet enn mange små er en
utbredt misforståelse. Folk blir mest
berørt av er det de ser og erfarer i
sitt eget nærmiljø. Ingen som opplever Guds styre på nært hold forblir
likegyldig. Bibelen sier at Gudsriket
etter hvert skal fylle hele jorda som
en surdeig som gjennomtrenger
hele deigen (Matt.13,33). Jesu død
og oppstandelse er den kraft som
vil gi seier over mørkets og dødens
krefter. (Kol.2,15). Jesu gode styre
vil bre seg ut, og ekspandere uten
ende (Jes.9,7). Habakkuk 2,14 fastslår at jorda vil fylles med kunnskap
om Herren slik som vannet dekker
havbunnen. Endetiden er derfor en
tid med utbredelse og fremgang for
Guds styre – midt i kamp og motstand.

Gudsrikets forandringer
kommer innenfra
De fleste i dag tenker på politikk,
økonomi og vitenskapelige framskritt som de viktigste endringskreftene i samfunnet. Ytre rammebetingelser og nye lover skaper endring.
Men under alt dette ligger det et
dypere behov for forandring. Guds
svar på utfordringene i verden er å
gjøre noe med menneskenes hjerter. Bibelen forteller om overtolleren Sakkeus som lurte eller presset
penger av folk. I møte med Guds
autoritet i Jesus ble hans reaksjon å
gjøre opp for seg, og han begynte å
leve et liv i ærlighet (Luk.19,1-10).
Ingen lovendring eller oppfinnelse
kunne skapt en så grunnleggende
forandring hos denne mannen. Vi
har fantastiske eksempler på samfunnsforandring gjennom tro på
Jesus her i landet også. Den læstadianske vekkelsen fra 1850 og utover
løftet samene ut av alkoholmisbruk
og fattigdom. Mennesker som møtte

« – Folk blir mest berørt av er det de
ser og erfarer i sitt eget nærmiljø. Ingen
som opplever Guds styre på nært hold
forblir likegyldig »
Guds styre i Jesus fikk et nytt forhold til Gud og hverandre, og reiste
seg med en ny verdighet. Et lignende eksempel har vi fra vekkelsen
rundt Hans Nielsen Hauge. De store
samfunnsreformene i Norge i forrige århundre ble gjort mulig fordi
holdninger blant folk på grasrota var
blitt endret og fornyet etter flere år
med vekkelse og kristen påvirkning.
Spesielt haugianervekkelsen skapte
en mobilisering på alle plan. Åndelig
liv, bedriftsetablering og nydyrking
skjedde i stor skala ved at folk fikk
en ny tankegang i møte med Guds
ord. Hele det norske samfunnet ble
forandret i løpet av noen tiår. Tro,
håp, ærlighet, ansvar, pliktfølelse, og
det å bry seg om andre skapte sosial
bevissthet og samhold. Politiske
reformer som senere skulle forbedre sosial rettferdighet virket etter
hensikten fordi folk allerede hadde
en tankegang og moral som ikke
undergravde tiltakene. Dette var
slett ingen selvfølge. Det er nok av
eksempler på land der sosiale reformer ble gjennomført under brutal
tvang, eller har endt opp i endeløs
korrupsjon og maktmisbruk. All
virkelig forandring med mennesker
kommer innenfra.

Guds styre omfatter
hele mennesket
Gud ser mennesker i et helhetsperspektiv. Jesus viste at hele menneskets liv er viktig for ham. Det første
under han gjorde var faktisk å gjøre
vann til vin i et bryllup (Joh.2,1-10).
For Gud er ikke våre menneskelige
behov annenrangs. Han bryr seg
om hva som skjer i klasserom og på

arbeidsplasser på samme måte som
hva som skjer i menighetene. Vi
lever i Guds verden, på alle områder.
Er du frelst? Da er du på fulltid for
Gud. Å være lønnet av en menighet
for å gjøre en jobb er ikke større og
viktigere for Gud enn å være ansatt
i en bedrift. Det som teller er ikke
hvor du jobber, men hvordan du
representerer Guds styre der du er!
Hele livet vårt et liv for Gud, og vi
er ambassadører for hans rike.

La himmelen komme
til jorda
Jesus lærte disiplene å be ”la ditt rike
komme, la din vilje skje på jorden
som i himmelen” (Luk.11,1-10). Det
som ikke passer i himmelen er ikke
noe å ha på jorda heller. Fokuset
flyttes fra oss til Gud, og det er vi
som må justere oss. Dette får konsekvenser på alle områder. I stedet
for å rømme fra vanskelige omstendigheter og utfordringer, går vi inn
i dem for å skape forandring slik
Gud vil. Jesus sendte disiplene sine
ut for å forkynne evangeliet, fremme
fred og rettferdighet, og helbrede de
syke. (Luk.10,1-11). Slik ble Guds
rike utbredt. Menigheten er Guds
viktigste redskap i dette arbeidet.
De har nøklene til himmelriket, og
selv ikke dødsrikets porter kan stå
seg mot deres kraft.
n
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Evangeliet om Guds rike
Vi som har mottatt Jesus står nå i gjeld til
alle som enda ikke har forstått hva Gud har
gjort. Vi skylder dem evangeliet. Disse enkle
ordene om hva Gud har gjort, må komme
over våre lepper til andre. Men budskapet
er så enkelt at det nesten føles flaut i møte
med sofistikerte mennesker. Derfor er det
viktig at vi slik som Paulus tar en beslutning

6

nr. 2 – 09

FOLK

i våre hjerter:» For jeg skammer meg ikke
over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse
for alle som tror, jøde først og så greker. For i
det åpenbares Guds rettferdighet, av tro og
til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige
skal leve ved tro»1.
1

Rom1,16-17

Paulus innrømmer at budskapet virker
tåpelig for dem som går fortapt. Gud har likevel
besluttet at mennesker skal bli frelst nettopp
ved forkynnelsen av dette evangeliet

Vi er forvaltere av
Guds frelseskraft
Gud har besluttet at mennesker skal
bli frelst ved forkynnelsen av evangeliet2. Evangeliet er Guds kraft til
frelse for hver den som tror. Vi forvalter faktisk Guds kraft til frelse,
men hva gjør vi med den? Holder
vi den for oss selv eller deler vi med
andre? Det er viktig at alle som
hører Jesus til, kjenner evangeliet
og vet hvordan det brukes. Paulus
kaller det for «ordet om korset» i
samme avsnitt3 og at de som går
fortapt synes dette evangeliet er
dårskap. Dette budskapet blir kalt
Guds evangelium, Kristi evangelium, evangeliet om hans Sønn eller
evangeliet om Guds rike. I alle tilfeller var det et klart budskap om
Kristus og hans vidunderlige herredømme.

Paulus’ evangelium
Hva er så evangeliet? Lenger ute i
sitt første brev til korinterne forteller Paulus oss hvilket evangelium
han forkynte. Det evangeliet som
gjorde at mennesker ble frelst i
Korint. I det femtende kapittel gir
han oss kjernen i evangeliet. Det
skulle ikke forundre noen at mesteparten av kapittelet handler om oppstandelsen. Den er selve kjernen i
evangeliet. Evangeliet om Guds rike
inneholder følgende klare punkter:
1) Kristus døde for syndene
våre etter skriftene. Hans død var
en sonende død og var forutsagt og
ønsket av Gud. Bare på den måten
kunne Gud frelse oss fra fortapelsen og gi oss evig liv. Gud elsker oss
uendelig høyt som var villig til å ofre
sin egen Sønn.v.3
2) Han ble lagt i en grav.
Han var virkelig død. Han ble skilt
fra Gud for at vi skulle slippe det.v.4

3) Kristus sto opp fra de døde
på den tredje dag v.4. Gud hadde
forutsagt det. Han reiste Jesus fra
de døde ved sin veldige kraft. Vi
kjenner Gud som «den som reiste
Kristus fra de døde». Om noen tror
på en annen gud enn den som reiste Jesus fra de døde, blir han ikke
frelst. Av Guds nåde er jeg den jeg
er, og hans nåde mot meg har ikke
vært forgjeves4. Jeg er død og oppreist med Kristus og det eneste som
betyr noe er Guds nåde.
4) Hele evangeliet oppsummeres i at Gud har nå gjort
Jesus til Herre over alle. «For han
skal råde som konge inntil han får
lagt alle fiender under sine føtter»5.
Spørsmålet hvert menneske står
overfor er: «Hva gjør du med det
faktum at Gud har gjort Jesus er
Herre over ditt liv? Bøyer du deg
og blir frelst, eller fortsetter du i
ditt opprør som ender i fortapelse?
Å bli en kristen er å komme under
Jesu herredømme, få sin synd tilgitt
og leve et nytt liv i rettferdighet, fred
og glede i Den hellige Ånd.

Målet er Guds rike
Målet er Guds rike der Guds herlighet fyller alle ting, ikke min egen
lykke og tilfredshet. Så ofte hører vi
et avstumpet evangelium. Det kan
være evangeliet om fred, eller evangeliet om tilgivelse, eller evangeliet
om lykke og framgang og så videre.
Alt sammen rette og gode ting, men
det er et evangelium uten korset der
jeg og mine behov står i sentrum.
Evangeliet som apostlene forkynte
ser ting fra Guds side, ikke menneskers synsvinkel. Det er først og
fremst tale om hva Gud har gjort
og hva han ønsker. Fokus i forkynnelsen er Jesu død og oppstandelse
fra de døde og hans absolutte herredømme.

2

1.Kor 1,21

4

1.Kor 15,10

3

1.Kor.1,18

5

1.Kor.15,25

Jesu oppstandelse
Hovedelementet i evangeliet er
altså Jesu Kristi oppstandelse fra
de døde. Jesus var Guds Sønn før
inkarnasjonen (han ble menneske).
Ved inkarnasjonen ble han kjøtt,
som ikke hadde noe guddommelig ved seg. Som menneske ble han
gjennom død og oppstandelse helliggjort, opphøyet og forvandlet.
Ved oppstandelsen ble han som
menneske godtgjort å være Guds
veldige Sønn. Som Guds Sønn var
han sann Gud og sant menneske.
Ved inkarnasjonen brakte han gud
inn i menneske. Ved oppstandelsen
brakte han mennesket inn i Gud.
På denne måten ble Guds enbårne
Sønn gjort til Guds førstefødte
Sønn. Denne Kristus, Guds førstefødte Sønn skulle nå bringe mange
sønner til herlighet. Satan visste hva
han gjorde da han fikk liberale teologer på banen som nettopp fornektet
både jomfrufødselen og oppstandelsen. Da sitter vi tilbake med psykologi. Den kan nok hjelpe mennesker
å skrangle gjennom tilværelsen på
denne siden av graven, men den gir
ikke svar og håp for evigheten. Da
er det noe ganske annet å bli født
inn i Guds rike. Det betyr å leve i
Den Hellige Ånd her på jord mens
en opplever rettferdighet, fred og
glede. Deretter toger vi inn i evigheten der vi opplever det samme, bare
fullkomment på alle måter.

Jesu herredømme
Det viktigste når vi forkynner evangeliet er Jesu oppstandelse fra de
døde. Mennesker kan gjerne bli
beveget og ta en beslutning om å
følge Jesus. Men hvilken Jesus følger de? Er han Herre? For å kunne
bli frelst, må mennesker få høre hva
Gud gjorde med sin Sønn. Etter at
han døde på korset for våre synder,

ble han reist fra de døde og gjort
til Herre over alle. Den som tror i
sitt hjerte at Gud reiste Jesus fra de
døde og bekjenner med munnen at
han er Herre, skal bli frelst.
I evangeliet om Guds rike er
det Jesus og Guds vilje som står i
sentrum, ikke menneskers lengsler
og behov. Gud vil møte menneskers
behov, men det er ikke vårt fokus.
Vi er skapt til ære for hans navn.
Alle ting er til for Ham. Bare når
vi klart og tydelig proklamerer Jesu
død og oppstandelse fra de døde,
kan mennesker komme til frelsende
tro. Da vil den samme ånd som reiste Jesus fra de døde gjøre den som
tror levende samtidig som syndene
vaskes bort. Jesus kalte det for å bli
født ovenfra. Intet mindre duger.
De gode nyhetene er at dette fantastiske tilbudet gjelder alle mennesker. Tilbudet må bli kjent. Derfor er
det viktig at markedsavdelingen, kalt
menigheten, gjør sin jobb. Gud vil
gjøre resten.
n

Noralv Askeland

noralva@online.no

Målet for
evangeliet
er utbredelsen
av Guds rike
– der det er
Guds herlighet
som fyller
alle ting
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Enhet i
en splittet
verden

Jesus bad om enhet blant
dem som hadde fått evig
liv. Enhet mellom kristne er
meget viktig, ganske enkelt
fordi Jesus ønsker det.
Hans ønsker betyr mer for
oss enn noe annet. Vi er
vise om vi lytter og lærer
når Jesus og Faderen snakker sammen. To ganger sier
Jesus at enhet er viktig for
at verden skal tro1.
Enhet gir troverdighet
Enhet er viktig for at vi som menighet skal ha troverdighet når vi forkynner evangeliet om Guds rike. Vi søker
enhet fordi vi elsker både Gud, hverandre og synderne som skal bli frelst. Det
koster å søke enhet, og mange ledere
føler seg usikre i det nye Gud gjør på
tvers av kjente skillelinjer. Det kreves
at vi tør å tenke nytt i forhold til enhet,
for det er tydelig at det gamle paradigmet ikke har ført oss til det målet Jesus
ba om. Jesu bønn om enhet blant sine
disipler kan få svar i vår generasjon.

Enhet for Guds skyld
Jesus bad om at vi som kristne må ha
den samme ekte og dype enheten som
er mellom Ham og Faderen. En enhet
der ”Faderen er i meg” og ”jeg er i
Faderen”. Da Jesus vandret på jord var
han ”i Faderen” i alt han gjorde. Han
1

8
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Johs.17,18-24

gjorde ingen ting av seg selv, bare det
han så Faderen gjøre. Jesus kalte den
måten å leve på ”å si nei til seg selv,
ta opp korset opp og følge ham”2. I
Guddommen ser vi at enheten og relasjonen mellom tre personer er bygget
på kjærlighet. Den samme enheten er vi
kalt til å uttrykke ved å leve i den fullkomne kjærligheten som Far har til oss.
For at dette skal skje, har Jesus gitt oss
sin herlighet. Vi trenger å ha fokus på
Guds herlighet for å se enheten komme
til uttrykk. Kristne som har fokus på
seg selv, sin egen tjeneste, eller enda til
sin egen ”tilkort-kommenhet”, vil ikke
oppleve denne enheten. Alt som skygger for Guds herlighet, vil også hindre
enheten som Jesus ba om. Guds herlighet blir synlig der hans kjærlighet
demonstreres. Først da oppleves enhet
slik Bibelen taler om det.

Enhet for verdens skyld
Når Jesus talte om enhet, understreker
han hvor viktig den er for at ”verden
skal tro at du har sent meg”. Denne
enheten må komme til uttrykk på en
slik måte at verden kan se den. Det krever at vi bygger gode relasjoner mellom mennesker som elsker hverandre.
Dette må starte med kristne ledere i
hver bygd og by. Verden oppdager lett
når vi er ydmyke og milde i vår omtale
av hverandre. De som ikke er kristne er
gode til å ta temperaturen på oss som
tror. De legger merke til om vi bærer
over med hverandre i kjærlighet eller
har imot hverandre. Når de ser enheten
2

Matt.16,24

Vi søker enhet
fordi vi elsker
både Gud,
hverandre og
synderne som
skal bli frelst.

mellom oss, vil budskapet vi bringer ha
troverdighet.

Åndens enhet
I brevet til Efeserne 4,1-16 leser vi
hvordan denne enheten leves ut. Første
skritt er at vi ser den enheten Gud allerede har gitt oss, Åndens enhet. Fordi vi
har fått den samme Ånd, er vi ett. Det
betyr slett ikke at vi oppfatter og forstår alle ting likt, men vi har den samme
Ånd. Den grunnleggende kristne enhet
er gitt til oss, men er samtidig en kontinuerlig utfordring. Denne enheten skal
vi bevare i en fred som binder sammen.
Vi får en sterk befaling om å legge vinn
på å bevare Åndens enhet. Siden den
må bevares, betyr det at vi faktisk kan
ødelegge denne enheten. Det skjer
igjen og igjen mellom kristne som i
umodenhet dømmer andre ut

fra sin egen begrensede oppfatning.
Det skjer ved at vi forlanger enighet
om alle ting før vi bygger relasjoner,
eller ved at en tillegger andre søsken
meninger og holdninger de ikke har.
Vi vil be om at kristne ledere lærer å
bevare Åndens enhet i en fred som
binder dem sammen. Denne Åndens
enhet har Gud gitt oss som utgangspunkt for å nå fram til enhet i tro.
Apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere er gaver Jesus gir til sin
menighet den dag i dag. De skal utruste de Hellige så vi når fram til enhet i
tro på Guds Sønn og vi sammen når
fram til modenhet.

Enhet og mangfold
Selv om vi taler sterkt om den ene
menighet i byen, har vi en dyp respekt
for de enkelte menigheters egenart. Vi
tror ikke på uniformitet, men mangfold. Enheten svekkes ikke om hver
enkelt menighet er tydelig på den
visjon, kall og egenart Gud har gitt
den. Først i samspillet mellom de forskjellige menighetene kommer den
store enheten til sin rett. Det er uhyre
viktig, enten det gjelder enkeltpersoner eller menigheter, at vi har respekt
for helheten, Jesu vitnesbyrd. Vi må

ha respekt for egen utrustning/oppgave og respekt for andres utrustning/
oppgave. Dette krever modenhet og
åpenbaring så vi verdsetter hverandre
og gir hverandre rom enten det gjelder
enkeltmennesker eller menigheter.
For å leve i enhet, må vi se Guds rike.
Gud har bestemt at hans menighet
skal være redskapet for å bre ut hans
rike på jord. Problemet er at mange
kristne ikke forstår verken menighet eller Guds rike. Jesus sa at vi har
muligheten til å se Guds rike når vi
blir født på ny3. Den nye fødsel fører
ikke automatisk til at vi ser Guds rike.
Derfor brukte Jesus 40 dager mellom
oppstandelsen (da han åndet på disiplene og de fikk Den Hellige Ånd) og
pinsedag (da de ble ikledd kraft til å
være hans vitner) til å undervise dem
om Guds rike4.

Den grunnleggende
kristne enhet er gitt til
oss, men er samtidig en
kontinuerlig utfordring.
Denne enheten skal vi
bevare i en fred som
binder sammen. Vi får
en sterk befaling om å
legge vinn på å bevare
Åndens enhet.

Guds rike og menigheten
George Elden Ladd sier følgende:
Guds rike er primært Guds dynamiske
styre, hans herredømme og rett til å
styre som konge. Avledet av dette følger at Guds rike er den sfære der hans
styre blir erfart. I bibelsk talemåte vil
3

Joh.3,3

4

Apgj.1,3

>>
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Siden vi har mottatt Guds rikes liv og fellesskap må vi som menighet nå demonstrere
den kommende verdens liv i en forgjengelig verden med ufullkomne mennesker.
det si at Guds rike ikke er identisk
med dets undersotter. Det er folket under Guds styre som kommer
inn i riket, lever i riket og styres av
riket. Menigheten er Guds rikes fellesskap, men aldri selve riket. Jesu
disipler tilhører riket slik som riket
tilhører dem; men de er ikke riket.
Guds rike er Guds styre; menigheten er et fellesskap av kvinner og
menn som lever under Guds styre.5
Vi ser i Guds ord at menigheten
dannes der Guds rike forkynnes.
Med andre ord kan vi si at Guds rike
skaper menigheten. Menigheten er
resultatet av at Guds rike kom inn i
verden ved Jesus Kristus og at evangeliet om riket forkynnes for mennesker. Guds rike var det sentrale
tema i hele Jesu undervisning. Han
refererte til Guds rike eller himlenes
rike hele 78 ganger. Eksemplene han
bruker viser konsekvent at Guds
5

10

Ladd: A theology of the NT s.109
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rike kommer nær mennesker for å
gjøre det mulig for dem å komme
inn i det mens de er på jord. Det
var ikke bare noe framtidig som de
skulle inn i ved død eller bortrykkelse. Det er menighetens oppgave å
vitne om Guds rike. Menigheten kan
ikke bygge Guds rike eller bli Guds
rike, Men menigheten vitner om
Guds rike og Guds frelseshandling
i Kristus. Alle som tar imot Hans
frelse, ender opp under hans herredømme i Guds rike. Siden vi har
mottatt Guds rikes liv og fellesskap
må vi som menighet nå demonstrere
den kommende verdens liv i en forgjengelig verden med ufullkomne
mennesker. Menigheten tilhører
både den kommende og den nåværende tidsalder. Selv om den ikke
oppleves fullkommen nå, må den
likevel demonstrere Guds fullkomne
liv og orden. Det er Guds vilje at

enheten i Guds rike skal demonstreres for verden ved at menigheten lever i enhet. Spørsmålet er hva
verden oppfatter når de ser på oss
kristne.

Hva er svaret?
Jesus gjorde det veldig klart at et
rike som er i strid med seg selv ikke
kan bli stående. Derfor vil Satans
rike falle. Guds rike kjennetegnes
av rettferdighet, fred og glede i Den
Hellige Ånd. Alle som lever i dette
riket er pålagt å legge vinn på å
bevare Åndens enhet. Da de kristne
i Korint delte seg i flokker, var det
første spørsmålet de fikk: Er Kristus
delt?6 Han kan ikke bli delt, det er
helt umulig! Problemet i Korint er
det samme som vi opplever i dag.
Problemet er JEG. Jeg holder meg
til..... . Det er verdens ”parti-visdom” som får plass i menigheten.
6

1.Kor.1,13

Løsningen har alltid vært den
samme og den er meget effektiv.
Ordet om korset er Guds kraft for
alle som blir frelst. Korset ikke bare
forsoner meg med Gud, men det
setter meg fri fra verdens visdom
og selvet. ”Kristus og han korsfestet” fjerner ”JEG-faktoren” og lar
meg nyte livet som en ny skapning
i Kristus. Dette livet i Den Hellige
Ånd er vidunderlig og setter meg
i stand til å fungere sammen med
andre. Da ser jeg at Gud har ett rike
som uttrykkes på mange måter. En
menighet med et mangfoldig og
fargerikt uttrykk. Ett legeme under
ett hode. Jeg ser KRISTUS. Han er
ikke delt!
n

Noralv Askeland

noralva@online.no

t Annonse

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!

314
788290 441

www.folkmedia.no
t Annonse

FOLK

nr. 2 – 09

11

Bibelen – Guds ord
for mennesker i vår tid
Bibelen er den håndboken
for livet som Skaperen
selv har gitt oss! Bibelen
er Guds skriftlige budskap
til oss mennesker, ja, den
er rett og slett Guds ord!
Dette gjør at den spesielle
skriftsamlingen blir en helt
fantastisk bok!

Alle kan lese og studere Bibelen
med stort utbytte. Bibelen henvender seg til mennesker av alle raser og
klasser. Bibelen er aktuell og tar opp
universelle problemer, og gir løsninger som vil hjelpe mennesker fra alle
kulturer. Det er ikke for ingenting at
Bibelen er verdens mest solgte bok
gjennom alle tider!

Lyskaster for sinnet
Bibelen er gitt oss for å være et lys
som viser oss hvilken vei vi bør gå.
Den er som en fyrlykt i farlig farvann som vil lose oss trygt i havn.
Den er veiviseren vår til et godt og
reint liv her, og til evig glede i den
kommende verden. Ditt ord er en
lykt for min fot og et lys på min sti.
(Salme 119,105)

Guds kjærlighetsbrev
Bibelen er Guds kjærlighetsbrev til
oss. Den formidler Guds omsorg og
omtanke og trøster oss i motgang og
vanskeligheter. Bibelen viser oss at
vi er høyt elsket, at vi er medregnet i
Guds store plan. Den viser oss hvor

12
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stor pris Gud setter på oss, og gir
oss noe å leve og dø for. For så høyt
har Gud elsket verden at han gav
sin Sønn, den enbårne, for at hver
den som tror på ham, ikke skal gå
fortapt, men ha evig liv. (Joh. 3,16)

Håndbok for livet
Bibelen er ei håndbok i å leve. Den
viser oss hvordan vi kan leve i daglig
samfunn med Gud, hvordan vi kan
leve i fred med andre mennesker og
hvordan vil kan lykkes i alt vi gjør.
Denne håndboka er uunnværlig for
alle som ønsker seg gode dager og
et lykkelig liv. Bibelen vil lære oss
å leve et reint og hellig liv. Den vil
holde oss borte fra synd og all slags
urett. Bibelen vil lede oss på rettferdighetens veier og vise oss hvordan vi kan gå rett og ærlig fram og
unngå krokveier. Alle skrifter som er
inngitt av Gud, er også nyttige til å
gi opplæring og tale til rette, hjelpe
på rett vei og oppdra i rettferd. Slik
skal det menneske som hører Gud
til, settes i rett stand og bli rustet
til all god gjerning. (2.Tim.3,16-17)

Såpe for samvittigheten
Bibelen vil rense tankene våre,
skjerpe holdningene våre og gi oss
reine motiver. Bibelen vil lære oss å
forstå hva som er rett og galt, godt
og vondt. Den vil hjelpe oss å ta de
rette beslutningene. Den vil gjøre
oss faste og stødige i vår vandring
i rettferdighet. Bibelen vil holde oss
på sporet så vi ikke havner på sidespor eller blindspor. Guds Ord vil
hjelpe oss å nå det mål Gud har satt
for oss. Vi vil lære å prioritere rett.
Vi vil lære å unngå uvesentlige ting.
Vi vil lære å være effektive, resultatorienterte og målbevisste i alt vi
gjør. La dere ikke lenger prege av
den nåværende verden, men la dere
forvandle ved at sinnet fornyes, så
dere kan dømme om hva som er
Guds vilje: det gode, det som er til
hans behag, det fullkomne. (Rom.
12,2)

Vekstmiddel for troen
Bibelen vil bringe liv og tanker, teori
og praksis til harmoni med hverandre. Bibelen er det beste vekstmid-

Bibelen er ei håndbok
i å leve. Den viser oss
hvordan vi kan leve i
daglig samfunn med
Gud, hvordan vi kan
leve i fred med andre
mennesker og hvordan
vil kan lykkes i alt vi gjør.

« Bibelen vil gi oss visdom og forstand.
I denne boka kan vi øse av Guds
visdom og kloke menneskers erfaringer
på alle livets områder »

med spottere, men har sin glede i
Herrens lov, og grunner på den dag
og natt. Han er lik et tre, plantet ved
bekker med rennende vann: det gir
sin frukt i rette tid, og løvet visner
ikke på det. Alt det han gjør, skal
lykkes for ham. (Salme 1.1-3)

Mat for hjertet
del for troen, og vil gjøre den sterk
og vital. Bibelen vil gi oss fred.
Denne fred kommer av en helhetlig
forståelse av livet i Guds plan. Helse
og velvære er de praktiske utslagene
av Guds fred i menneskers liv. Da vi
altså er blitt rettferdige ved tro, har
vi fred med Gud ved vår Herre Jesus
Kristus. Gjennom ham har vi også
ved troen fått adgang til den nåde
vi står i, og vi priser oss lykkelige
fordi vi har det håp at vi skal få del i
Guds herlighet. Ja, ikke bare det, vi
priser oss lykkelige også over våre
trengsler. For vi vet at trengslene
gir utholdenhet, utholdenheten gir
et prøvet sinn, og det prøvede sinn
får håp. Og håpet skuffer ikke, for

Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han
har gitt oss. (Rom. 2,1-5)

En hjelp til å lykkes
Bibelen vil gi oss visdom og forstand. I denne boka kan vi øse av
Guds visdom og kloke menneskers erfaringer på alle livets områder. Bibelen er en enestående bok.
Den er fullpakket av allmenngyldig
visdom som gjelder til alle tider.
Visdommen har den fordelen at
den alltid gjør ting på rette måten,
og lykkes i det den gjør. Lykkelig
er den som ikke følger ugudelige
menneskers råd, og ikke slår inn
på synderes vei eller sitter sammen

Bibelen gir glede til dem som tar
imot budskapet. Dess mer vi fyller oss med Guds ord, dess gladere
vil vi være. Gud er en salig Gud
og boka hans gjør oss til lykkelige
mennesker. Vi blir fylt med fryd og
glede når vi forstår Bibelen, og lever
etter dens lære. (Jer.15,16; Joh.15,11;
1.Joh.3-4) Lytt til det jeg sier, min
sønn, vend øret til og hør mine ord!
Slipp dem aldri ut av syne, bevar
dem dypt i ditt hjerte! For de gir liv
til den som finner dem, og helsebot
for hele kroppen. Bevar ditt hjerte
framfor alt du bevarer, for livet går
ut fra det. (Ordspråkene 4, 20-23)

vær snar til å gjøre etter Guds ord.
Da vil du bygge livet på en trygg
grunn og du vil stå støtt. Vi møter
alle vansker og motgang i livet, og da
er det om å gjøre at vi har den motstandskraft Guds ord gir oss, så vi
ikke faller sammen. Den som hører
disse mine ord og gjør etter dem,
han blir lik en klok mann som bygde
huset sitt på fjell. Regnet skylte ned,
elvene flommet, og vindene blåste
og slo mot huset. Men det falt ikke,
for det hadde sin grunnvoll på fjell.
(Matt.7,24-25)
n

Erling Thu

erlinthu@online.no

Tryggere enn Dovrefjell
La Bibelen være din rettesnor og
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Hvordan skal
Bibelen leses?
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Jesus hadde faktisk en skarp diskusjon
med Djevelen om bibellesning!

«Som
fanden
leser
Bibelen», har du kanskje
hørt det er sagt? Jesus
hadde faktisk en skarp
diskusjon med Djevelen
om bibellesning!* Som du
skjønner så er det flere
måter å lese Bibelen på,
og utfallet kan bli utrolig
forskjellig. Jeg skal forsøke å gi en oversikt over
de vanligste ”lesebrillene”
man pleier å bruke, og til
slutt gi min egen brilleanbefaling.
Kritiker-brillene
Fagfolk kaller ofte dette for ”den
historisk-kritiske metode”. Her leser
man tekstene på samme måte som
man gjør med alle andre historiske
kilder, og man analyserer alt med
bruk av vitenskapelige metoder
som er utviklet av historikere over
mange år. Det er kommet mye godt
ut av slikt arbeid, og kunnskapen
omkring Bibelen har økt betraktelig.
Begrensningene med metoden er at
den er veldig teknisk. Det blir som å
beskrive et musikkstykke gjennom å
vise frem et noteark og et faktahefte
om komponisten. Det blir liksom
ikke den store musikkopplevelsen
av det! Tar man som utgangspunkt
at tekstene er rent menneskeverk
uten at Gud har hatt en finger med
i spillet, så blir jo også mye av poenget med bibellesingen borte. Vi er
ikke bare interessert i å lese gammel
jødisk litteratur, vi er faktisk interessert i å høre hva Gud har å si til oss
her og nå!

Bokstavtro-brillene
Noen kaller det ”biblisisme” når
man mener at alt som står i Bibelen
skal tas helt bokstavelig akkurat slik

det står. Man mener at hvert ord slik
det står i de opprinnelige skriftene
(på hebraisk og gresk) er bokstavinspirert av Gud. Det å skjønne historisk sammenheng, tekstsammenheng, litterære sjanger, osv, noe som
mange mener er nødvendig for å
kunne forstå teksten rett, blir liksom
ikke da så viktig. Fariseerne på Jesu
tid var noen ordentlige biblisister og
regelryttere som var fanatisk opptatt
av at alt skulle skje etter punkt og
prikke i stedet for å ta hensyn til den
dypere meningen som lå bak teksten.
Jesus ga dem flere ganger kraftig kritikk for dette.

Humanisme-brillene
Dette kalles ofte for ”liberal teologi”,
og er på en måte den motsatte ytterligheten av biblisisme. Her er man
ikke engang så opptatt av om Gud
virkelig finnes eller ikke! Poenget er
å studere hva tekstene kan lære oss
mennesker om oss selv; vår religiøsitet og indre liv. Her tenker man at
kjernen i Bibelen er moralen i Jesu
undervisning – kjærlighetsbudet
og den gylne regel om å elske vår
neste og å gjøre mot andre som vi
vil at de skal gjøre mot oss. Dette
”liberale” synet ble veldig populært
blant opplysningstidens skeptikere i
forrige århundre. Deres agenda var å
ta vare på ”det gode” i Bibelen som
fremmet humanisme og toleranse,
og ellers dumpe alt det som luktet
av myter, overdrivelser og overnaturlige ting. Den liberale metoden
er altså å plukke ut det som man
synes er brukbart, og sortere ut
resten. Ulempen er at dette egentlig er ateistisk bibelsyn! Fenomenet
”Gud” betraktes som et rent menneskelig påfunn, og et resultat av
evolusjon. Alt i Bibelen tolkes deretter. Guddommelig inspirasjon og
autoritet tror man ikke på.

Tradisjonsbrillene
Mange troende mener (for eksempel mange katolikker) at Bibelen må

« En fare er samtidig at man blir så
begeistret for den kirkelige tradisjonen
at den blir like viktig som Bibelen selv. »
leses og tolkes slik kristne alltid har
gjort det opp gjennom historien.
Bibelen leses på en måte i fellesskap
med alle kristne, hele den universale kristenhet, og ikke bare av hver
enkelt troende for seg selv. En slik
bibellesetradisjon er bygd opp gjennom to tusen år, og består av kirkemøtevedtak, liturgier, sakramenter,
teologiske avhandlinger og mye
annet. Det er mye i dette, men en
fare er samtidig at man blir så begeistret for den kirkelige tradisjonen at
den blir like viktig som Bibelen selv.
Noen av tradisjonene som har fått
utvikle seg viser seg jo til og med
å være i strid med Bibelen! I slike
tilfeller blir tradisjonen liggende der
som et gammelt, tungt ullteppe over
den rensende ilden fra Bibelen. De
ordene som skulle være en utømmelig kraft til forandring og fornyelse for hver ny generasjon og hver
enkelt person får ikke luft!

gekrøniker og lovforklaringer. Men
den røde tråden gjennom hele
Bibelen handler om livet vårt med
Gud i Kristus. I Det nye testamentet kommer dette klart fram – dette
samlivet med Gud kan bare leves ut
i troen på Jesus Kristus. Den som
leser i Bibelen med apostelbriller vil
prøve å finne ut hva Gud egentlig
vil, for så å handle etter det. Det er
Guds plan i Jesus Kristus som danner perspektivet for hvordan alt det
andre skal forstås. Da blir man en
disippel av Jesus, og Den hellige ånd
vil hjelpe til på en sterk måte. Du har
kanskje nå skjønt hvilke briller jeg vil
anbefale deg?
n

Børge E. Bentsen

bentsen@bluehill.no
*

Se i Lukas 4.1-13)

Apostel-brillene
Det viktigste spørsmålet for en som
har ”apostelbriller” er å spørre seg:
Hva tenkte Jesus og apostlene selv
om Bibelen? De hadde jo Det gamle
testamentet. Mange som begynner å
undersøke blir overrasket over å se
hvor mye Bibelen faktisk sier om seg
selv, og om hvordan tekstene skal
leses. Nøkkelen til å forstå Bibelen
rett er personen Jesus selv. Alle skriftene handler dypest sett om ham. De
er nedtegnelser fra et 40-talls svært
forskjellige forfattere om hvordan
Gud har talt til dem, ledet dem og
grepet inn i historien. Hver av dem
har satt sitt eget preg på tekstene.
Her finner vi både sanger, dikt og
visdomsord, brev, historiske kon-

En oversikt over de
vanligste ”lesebrillene”
man pleier å bruke, og
til slutt en brille-anbefaling.
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Kraft til å vitne
De fleste kristne i vår del
av verden har ennå ikke
opplevd å lede noen til
Jesus. Det er for mange
et savn, og enda mer er
det slik for Gud. Han har
imidlertid fantastiske opplevelser i vente for de som
vil ta nye skritt for ham.
Tør å satse!
Nylig var jeg i USA og besøkte et
ungdomsfengsel. Menigheten jeg var
på besøk hos besøker dette fengselet
et par ganger i måneden for å oppmuntre de innsatte. Før vi dro til
fengselet ba jeg til Gud: ”Virk med
din kraft slik at de vi treffer virkelig
får oppleve deg!” For en ting stod
klart for meg; hvis ikke Gud grep
inn med sin Ånd ville det ikke skje
noen ting! Det kom et 20-talls fanger og et par betjenter. Så, mens jeg
forkynte evangeliet om Jesus, kom
Guds kraft over oss alle sammen.
Vi kunne kjenne Den hellige ånds
nærvær, og flere av de innsatte satt
og lyttet med tårer i øynene. Den
hellige ånd overbeviste om synd og
om frelse, og den kvelden ga mer
enn halve gruppen livet sitt til Jesus
– også en av fangevokterne! Nå har
disse fangene fått en helt ny frihet
som bare Gud kan gi. Når vi tør å
møte utfordringer i forventning om
at Gud er med oss, så vil det skje
fantastiske ting!

Midt i din egen hverdag
Vi hører av og til rapporter om hva
Gud gjør rundt omkring i verden;
om tusener på tusener som gir livene sine til Jesus. Vi hører om fantastiske mirakler som skjer. Takk
Herren, det er stort! Vi er en del av
dette gjennom vårt misjonsengasjement i flere verdensdeler. Men Gud
ønsker også at vi skal se slike ting
skje rundt oss – der vi bor, i vår egen
hverdag! For en tid tilbake hadde jeg
en betydningsfull drøm. Jeg så meg
selv stå midt i en enorm kornåker
som var klar til å høstes inn. Overalt
hvor jeg snudde meg så jeg modent
korn. Jeg kjente at jeg ble helt overveldet av den enorme mengden, og
samtidig fylt av en fortvilelse. Jeg
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utbrøt til Gud: ”Herre, hvordan skal
jeg klare dette? Hvordan skal vi få
inn hele denne høsten?” Gud talte
til meg, og sa: ”Arne, se ned!” Da
jeg så ned så jeg modent korn som
berørte bena mine. Gud sa: ”Der
skal du begynne. Begynn med de
som er nærmest deg! Det vil alltid
være de som står nærmest som du
kan høste inn. Jeg vil gi deg å høste
akkurat der du er!”

Du skal bare vitne!
Jesus har sendt oss til denne verden
for å gi frelse til mennesker. Det
er svært viktig at vi forstår dette!
Alle kristne har del i dette oppdraget. Lyden av dine fottrinn er godt
nytt for dem som ennå ikke kjenner
Jesus, står det i Bibelen. Det er så
viktig at de får høre hva Gud har
gjort for dem, og du og jeg skal
fortelle dem det. Jesus påla oss at
vi skulle være hans vitner, ikke
hans salgsrepresentanter eller hans
forsvarsadvokater. Du trenger ikke
”selge” Gud, eller forsvare ham. Du
skal bare være hans vitne! Hva betyr
det? Et vitne er noen som ganske
enkelt forteller om det de har sett
og opplevd. Du er et vitne om hva
som har skjedd med deg ved at du
kom til tro på Jesus, og hva han har
gjort i livet ditt. Fortell om det evangeliet som gjorde at du kom til tro.
Et hvert vitne er helt unikt. Det er
ingen andre enn deg som kan fortelle akkurat hva Gud har gjort for deg!

Mission possible!
“Slik som Faderen har sendt meg, sender
jeg dere. Så åndet han på dem, og sa: Ta
imot Den Hellige Ånd!”1. Jesus selv har
sendt oss ut med dette oppdraget!
Vi skulle gå og gjøre alle folkeslag til
hans disipler2. Oppdraget kunne
nok synes umulig – en liten gruppe
mennesker skulle gjøre alle folkeslag
til Jesu etterfølgere? Man kan forestille seg hvordan de reagerte. ”Å,
Jesus, det må da finnes en raskere
og lettere vei for deg å gjøre dette
på?” Men Gud hadde noe spesielt i
tankene da han gav dem oppdraget.
Han ville nemlig ikke sende dem
ut i verdens viktigste oppdrag uten
å gi dem utrustningen til å kunne
utføre det! ”Dere skal få kraft når Den
Hellige Ånd kommer over dere, og dere
skal være mine vitner i Jerusalem (der

hvor du bor) og hele Judea, i Samaria
(områdene rundt der du bor) og like
til jordens ender.”3

Alle kristne har
del i dette
oppdraget.
Lyden av dine
fottrinn er
godt nytt
for dem som
ennå ikke
kjenner Jesus.

Himmelske ressurser
Legg merke til begrepet kraft i
Apostlenes gjerninger, både i første kapittel og senere i boken. En
virkning av dåpen i Den hellige ånd
var utrustningen med guddommelig kraft fra himmelen. ”Med stor
kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om
Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var
over dem alle.6” De kastet seg utpå i
lydighet mot Jesus, og Den hellige
ånd stadfestet ordet med stor kraft
og med under, tegn og mirakler.
Fordi de hadde blitt grepet av Guds
kjærlighet var de motiverte til å dele
gleden, kjærligheten og det nye livet
med andre. Hvis du er dominert av
skyldfølelse og plikt, så er det faktisk bedre at du lar være å vitne. Du
vil nemlig da møte mennesker på
en helt feil måte. Men er du drevet
av kjærligheten til Jesus og av hans
kjærlighet til alle mennesker, la dette
skinne igjennom – selv om du skulle
være litt nervøs. Usikkerhet og nervøsitet vil forsvinne etter hvert som
du blir mer vant til å vitne.

Hva skal du snakke om?
Hvordan møtte du Jesus? Hva betyr
han for deg i din hverdag? Hva
skjedde med deg etter at du ble en
kristen? Hva var det som gjorde at
du ga livet ditt til Jesus? Alle disse
spørsmålene er det viktig at du tenker igjennom. Del det så med andre.
Bli trygg på å dele evangeliet. Tenk
på hva som er budskapet; at Jesus
døde istedenfor oss, at han tok straffen vår på seg, at Gud reiste ham
opp fra de døde og gjorde ham til
Herre. Når du formidler evangeliet
og hva det har betydd for deg, så
formidler du tro også til dem som
lytter til deg. Resultatene av vitnesbyrdet ditt er det ikke sikkert du
vil se, men ikke la det skuffe deg.
Mange kristne kan ha vært en del
av ei lang lenke av påvirkninger, en
prosess med mange innspillere, før
mennesker har vært modne for å
gi sitt liv til Jesus. Her spiller også
forbønn og praktisk tilrettelegging
inn. Hvis du er heldig får du være
fødselshjelp ved å hjelpe noen inn
i Guds rike. Undersøkelser viser at

bare 1 av 10 kristne i vår del av verden har ledet noen til Jesus. Det er
alt for få! Sats på at du er en av de
som drar opp snittet!

Lær å fiske av Jesus
Alle mennesker har en åndelig lengsel, mer eller mindre bevisst. Gud
har lagt evigheten ned i alle menneskers hjerter7. Her i landet er det
mye som tyder på at søkingen mot
det åndelige er større nå enn for 10
år siden. Høsten er altså ikke bare
stor, den er også moden! Gud vil at
vi skal ha fokus på det som han bryr
seg mest om, nemlig mennesker alle slags mennesker! Kassadamen
på kjøpesenteret, din arbeidskollega, bussjåføren, naboen på andre
siden av gaten – alle trenger å høre,
se og bli kjent med Jesus. Jesus vil at
vi skal følge ham, sånn at han kan
få gjøre oss til menneskefiskere. Jeg
liker godt å fiske. Det er ikke alltid
jeg får noe, men det betyr ikke at
jeg ikke har fisket. Etter hvert som
vi holder på vil Jesus lære oss å bli
bedre – både å fiske og å være agn!
Lev da hver dag full av Den hellige
ånd! La Ham fylle deg med Jesu
kjærlighet slik at du møter andre
mennesker med denne kjærligheten.
Da vil de møte Jesus i deg.
n

Arne G. Skagen

ags@krinet.no
1
2
3
4
5
6
7

Joh.20:21-22
Matt.4:19 og 28:19
Apg.1:8
1.Joh.1:1-4
1.Kor.12:12
Apg.4:33
Fork.3:11

Landet er åpent!
I et radiointervju for en tid
siden refererte jeg til en
undersøkelse som viste at
halve befolkningen gjerne
vil snakke med en kristen
om Gud. Programlederen,
som selv var en kristen,
innrømmet at han også
gjerne ville snakke med
folk om Gud, men han visste ikke hva han skulle si.
Den hellige ånd
vil hjelpe oss
Når vi samarbeider med Den
Hellige Ånd, vil han skape anledninger til å hjelpe folk. Da trenger vi å
være våkne. Når øyeblikket er der,
må vi trå til! Folk er veldig forskjellige. Når vi lytter til de vi snakker
med og til Den Hellige Ånd samtidig, får vi visdom til å vite hvordan
vi skal snakke med hver enkelt.” Vis

forstand i omgang med dem som
står utenfor, og kjøp den rette tid”,
oppfordrer Paulus (Kolosserbrevet
4,5). Han skriver videre: ”Tal alltid
vennlige ord, men la dem ha salt og
kraft, så dere vet hvordan dere skal
svare hver enkelt.”

« De var vidåpne for evangeliet uten
at disiplene oppdaget det! Jesus sa til
dem: «Løft blikket og se på markene,
de står alt hvite mot høst. »

Grip øyeblikket!
Ei dame jeg kjenner ville gjerne
snakke med naboen om Jesus, og
prøvde å finne en anledning til en
samtale med henne. En dag fortalte
naboen at hun ønsket å begynne å
gå tur en gang i uka, men at hun
ikke hadde noen å gå sammen
med. De begynte å gå tur sammen,
men naboen viste seg å ikke være
særlig åpen for å snakke om Gud.
Den kristne dama ble skuffet, men
fortsatte å be. Plutselig en kveld,
etter noen uker, ville naboen likevel
gjerne snakke om Gud. Hva hadde
skjedd? En nær slektning hadde
gått bort, og tankene på døden
fikk henne til å tenke på Gud. Min
bekjente grep øyeblikket. Det viste

seg at naboen egentlig var interessert, hun måtte bare komme til det
rette punktet for hun var klar til å
åpne seg.

Løft blikket!
Våkenhet er en viktig egenskap
for en disippel. Jesu tolv disipler
var ikke alltid like våkne for den
åndelige situasjonen der de befant
seg. Jesus, derimot, var en mester
i å se menneskers innerste tanker.
En gang mens Jesus hvilte ved en
brønn og ventet på disiplene kom
han i samtale med en samaritansk
kvinne. (Joh. 4) I løpet av samtalen
ble dama overbevist om at Jesus var

Messias. Hun skyndte seg hjem til
den samme byen som disiplene nettopp kom tilbake fra. Disse hadde
ikke hatt en eneste samtale med
noen om evangeliet mens de var
der. De hadde heller ingen med seg
som kunne treffe Jesus. Men da folk
hørte historien til kvinnen ble resultatet at nesten hele byen kom til tro.
De var vidåpne for evangeliet uten
at disiplene oppdaget det! Da Jesus
så folkemengden komme ut til ham,
sa han til dem: ”Løft blikket og se på
markene, de står alt hvite mot høst.”
Disiplenes forventning var bundet
av en rent menneskelig oppfatning
av situasjonen. Deres syn på sama-
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Mange i dag vil gjerne være
kristne på egne premisser.
De vil selv definere hva det
vil si å være kristen. Men det
er umulig.
Den første bekjennelsen for
en kristen er «Jesus er Herre!»
Alt handler om ham, og at han
får sin vilje i våre liv.

ritanerne forblindet dem så de ikke
så deres lengsel etter Gud. Hva forventer du selv når du møter naboer,
arbeidskolleger, slekt og venner? Er
du klar over at mange av dem du
kjenner er klare til å ta imot Jesus?
Er du forberedt på å hjelpe dem til
tro på ham?

Se rett
Jesu ord om at høsten er moden og
arbeiderne få er en treffende beskrivelse også av vår tid. I vår daglige
kontakt med folk som ikke kjenner
Jesus kan vi lett få inntrykk av at
folk ikke er særlig åpne for evangeliet. Det viser seg imidlertid at førsteinntrykket ikke stemmer! I den
rette situasjonen, og med den rette
tilnærmingen, er de fleste mennesker veldig åpne for å snakke om tro.
Vår menneskelige oppfatning kan
da faktisk bli et alvorlig hinder for
Gud. Israelsfolket hadde ikke vært
mange uker på vandring fra slaveriet i Egypt før Herren ba dem innta
landet han hadde lovet dem. ”Se, jeg
har lagt landet åpent for dere. Gå av
sted, og innta det landet som Herren
sverget at han ville gi deres fedre”,
sa Gud til dem gjennom Moses. De
følte seg ikke klare, og landet virka
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ikke åpent. De ba om å få sende
speidere inn i landet. Etter 40 dager
kom speiderne tilbake og rapporterte at landet var bra, men at det ikke
var åpent. Fordi folket valgte å følge
sin egen oppfatning foran Guds ord
måtte de bli i ørkenen i 40 år før en
ny generasjon kunne innta landet!
For en tragedie for dem!

«Spisestrategi»
I Jesu veiledning til de 70 disiplene
understreket han at de skulle spise
det som ble satt fram for dem. I
Bibelen er det å spise sammen et
uttrykk for nært fellesskap.
En indisk hjertespesialist, Victor
Chavdry, har i løpet av de siste femten åra plantet flere tusen husmenigheter i India sammen med sine
medarbeidere. På et lederseminar i
Jaipur var deltakerne veldig interesserte i å få vite hva slags framgangsmåte Victor brukte. ”Jeg følger en
spisestrategi”, svarte han. Å spise
sammen fungerer ofte svært bra.
Da knyttes kontakt med folk vi skal
læres opp som disipler, og det gir
en anledning til samtale. Det står
om de første kristne: ”I hjemmene
brøt de brødet, og de spiste sammen

med oppriktig og inderlig glede. De
lovet Gud, og alle satte pris på dem.
Hver dag ble nye mennesker frelst
og Herren la dem til menigheten.”

Evangeliet er Guds kraft
Jesus viste oss at når vi har blitt
venner med folk, og har møtt deres
egne påtrengende behov, så skal vi
kunngjøre Guds rike for dem. En
fare med ”vennskapsevangelisering”
er nemlig at det bare blir vennskap
uten evangelisering. Det passer likesom aldri å presentere evangeliet.
Hvorfor oppleves det ofte sånn?
Fordi samtidig som evangeliet er
Guds kraft til frelse, så er det også
en dårskap for det naturlige menneske. Men vi må slippe Guds kraft
løs på folk ved å gi dem hele evangeliet: Jesus døde for oss, sto opp
fra de døde, og er Herre over alle!
Nå befaler Gud alle mennesker å
vende om. Ved å adlyde dette blir
man frelst! Mange i dag vil gjerne
være kristne på egne premisser. De
vil selv definere hva det vil si å være
kristen. Men det er umulig. Den
første bekjennelsen for en kristen
er ”Jesus er Herre!” Alt handler om
ham, og at han får sin vilje i våre liv.
Det er først når Jesus blir sjef i livet

vårt at vi blir virkelig fri. Disipler
må lære å holde alt Jesus har befalt.
Jesus har all makt i himmel og på
jord, og må ha det også i vårt liv.
Verden lengter etter å se et slikt liv
demonstrert. Her kommer du og
jeg inn. Vi må gi dem evangeliet personlig!
n

Knut Osland

kosland@online.no
-

Matteus 9,32
5. Mosebok 1,8
4. Mosebok 13,27 og 33
Johannes 4,35
Apostlenes Gjerninger 28,28
Lukas 10,1-12
Lukas 10,7-8
Apostlenes Gjerninger 2,46-47
Lukas 10,9 og 11
1. Korinterbrev 1,18 og 23
1. Korinterbrev 1,18 og Romerne 1,16
Apostlenes Gjerninger 17,30
Hebreerbrevet 5,9
Romerbrevet 10,9
Kolosserbrevet 2,6
Kolosserbrevet 1,13
Matteus 16,25
Lukas 14,27 og 33. Johannes 12,27
2. Krønikebok 16,9
Matteus 28,18-20

Nordmenn er sultne på
åndelige opplevelser. Og
når det gjelder tilbudene,
så er det mer mellom
himmel og jord enn noen
gang. Folk er åpenbart
troende til litt av hvert.
Nyreligiøsitet
på frammarsj
Det er lenge siden nordmenn bare
trodde på det de kunne ta og føle
på. Nå tror man på det meste.
TV-program om spøkelser og
ånders makt samler store seergrupper. Dagbladet har ei hel side med
annonser for spåtjenester hver dag.
Hyllene med litteratur om astrologi,
spådom og mystikk i bokhandlene
vokser jevnt. Nærmere femti store
og små alternativmesser arrangeres
over hele landet, og de når ut til mer
enn 100.000 besøkende. Norske
sjamaner kan tromme deg tilbake
til tidligere liv for å hente tapte sjelebiter. Et ”spirituelt” reisebyrå kan
ta deg med på sjamanreise til Peru.

Kjendiser fronter ny tro
I en artikkel i Norsk Ukeblad får vi
vite at skuespiller i ”Himmelblå”,
Edward Schulteiss, har sett spøkelser to ganger. Mari Maurstad,
som tror på en kraft som er større
enn henne selv, forteller at sønnen
hennes har prøvd mer enn 32 ulike
typer alternativ behandling for å bli
kvitt sin leddgikt. Eli Rygg mener
at hvis man bare er åpen nok, vil
man kunne føle kreftene rundt seg.
Skuespiller Mikkel Gaup har arvet
sine helbredende evner fra bestefaren. Nå bruker han sine varme hender til å gi mennesker påfyll av energi. Flere ministre i Arbeiderpartiet
og SV uttalte seg nylig positivt om
Snåsamannen, helbredelse og bønn,
og senere har det kommet fram at
flere ordførere i landet har ”varme
hender”. Inger Lise Rypdal forteller imidlertid i sin bok ”Barnetro”
at hun brukte to år og mye penger
på meditasjon, yoga, healing og mye
annet. Men fred i sjelen fikk hun
først i kontakt med ei enkel kristen
dame som hjalp henne til gi seg helt
over til Jesus. Det folk lengter etter
finnes hos ham, og det trenger vi å
fortelle.

spådom, astrologi og lignende i
Frankrike – et av Europas mest
sekulariserte land. Til sammenligning var det 35.000 betalte menighetsledere. På det tidspunktet
undersøkelsen ble gjort hadde
over 10 millioner franskmenn (20
prosent av befolkningen) oppsøkt
alternative tjenester, og brukt over
en milliard kroner i året på dette.
Sekularismen har avskaffet kristendommens rammeverk for sunn
åndelighet, og åpnet for en støvsky
av alternative åndsretninger. Mens
”det opplyste” Vesten vender seg
mot øst for å oppleve mystikk og
åndelighet, vender Østens folk seg
i stadig større grad til kristen tro
for å finne sannhet. På min første
tur til India møtte jeg en mann
som hadde betalt alt han hadde til
hinduprestene for at de skulle helbrede familiens eneste inntektskilde
– nemlig kua. Ingen ting virka inntil en enkel kristen tilbød seg å be
for dyret. Etter håndspåleggelsen,
begynte kua umiddelbart å gi melk,
og hele familien ble frelst. Finansiert
av kua går mannen nå fra hus til hus
og forteller om Jesus og ber for folk.
Jeg har en følelse av at Ola og Kari
her hjemme ikke er klar over at også
titusener av kristne i Norge har hatt
livsforvandlende møter med det
overnaturlige, og lever i daglig kontakt med Den Hellige Ånd. Tusenvis
opplever hvert år at Jesus gjør under
som all verdens religiøse anstrengelser ikke kan frembringe.

Åndens makt

Det er lenge siden nordmenn bare
trodde på det de kunne ta og føle på.
Nå tror man på det meste.

Ingen grunn til forsiktighet
Det er på tide at kristne kaster av
seg tilbakeholdenheten, og lar folk
få oppleve Guds kraft. Flere tusen
innvandrere har hatt et møte med
Guds kraft de siste ti åra gjennom
møter i pinsemenigheten i Sandvika.
Der diskuterer de ikke bare teologi,
men tilbyr heller forbønn. Og Gud
virker! Det er ingen grunn til å bli
forsiktige fordi det har kommet
andre tilbud på det religiøse markedet. Når vi kommer ut av de trygge
forsamlingene våre, og våger å gi
folk vi møter det Gud har gitt oss,
så vil vi oppleve det samme som
Moses i Egypt gjorde: Ingen kunne
måle seg med Herren!
n

Knut G. Osland

kosland@online.no

Sekularismens fallitt
For om lag ti år siden levde mer
enn 50.000 mennesker av healing,
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Et annet
evangelium

Vi forlot bilen og gikk
innover stien i 35 graders varme. Etter bare
7-8 minutter kom vi til
landsbyen der 38 familier bodde. De var fattige,
de fleste var analfabeter.
Undervisning av barna
har bare pågått i et års
tid, og risavlingen de høstet måtte de gi fra seg til
grådige utbyttere. Min
første tanke var at disse
trenger jammen evangeliet om Guds rike. Da fikk
jeg høre noe som sjokkerte meg – de hadde hatt
evangeliet i 50 år! Hva i all
verden hadde gått galt?
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En halv sannhet
Evangeliet de hadde fått forkynt var
troen på at Jesus var vegen til himmelen. Det var imidlertid ingen forventning om forandring av livet her
og nå. Resultatet var mer enn tydelig
– få tegn viste at Guds styre hadde
kommet til stedet. Årevis med et
fragmentert evangelium hadde ikke
ført til mer rettferdighet, fred og
glede1. Dette er ikke det evangeliet
Bibelen formidler, tenkte jeg. Dette
er et annet evangelium. Når Jesus
blir tatt på alvor vil det alltid føre
til forandring.

Sympatisør eller disippel
Befalingen fra Jesus er å gjøre disipler. Definisjonen på en disippel
er et menneske som følger Jesus i
ord og gjerning2. De setter ham i
sentrum for livet, og setter seg selv
til side. Forandringene blir synlige
for alle: De blir ærlige. De blir gode
arbeidere.
De sier nei til bestikkelse og
urettferdighet. De nærmeste, som
ektefelle og barn, blir prioritert. De
får omsorg for andre, som fattige og
lidende. De tar ansvar for eget liv, og
laster ikke sine byrder over på andre.
Håp preger hverdagen, og de begynner å tenke mer langsiktig. De tar
et oppgjør med latskap, ansvarsfraskrivelse, løgn og grådighet. De tilgir

andre, og legger vekt på forsoning
og fred.

Religion kan bli opium
Å ta imot Ham som Herre og
Frelser skaper store forandringer
både her og i evigheten. Så mange
samfunn i verden preges av å ha
en kulturell kristen arv, men sliter
likevel med korrupsjon, grådighet,
urettferdighet og undertrykking.
Hvordan går det an? Jo, selv om
nasjonene vet om evangeliet, så er
de ikke blitt disippelgjort. De ytre
rammene er på plass, men frukten
ligner ikke på Guds rikes frukt.
Troen på Jesus er blitt til institusjonell religion, og liturgier og tradisjoner virker som sløvende opium på
folk. I stedet for at evangeliet blir
en kraft til forandring, blir religiøsiteten en hemsko for forandring.
Statskirker blir politiske redskap i
stedet for å være sannhetens støtte
og grunnvoll, slik Gud vil. Men vår
tro handler først og fremst om å
være helhjertet og lydig mot Jesus.
Man kan ikke tjene Gud samtidig
som man er slavebundet av andre
ting. Da trengs frigjøring. Og det er
umulig å tjene to herrer3. Gud vil
aldri akseptere å dele herredømmet med noe eller noen. På dette
området kommer ikke Jesus med
kompromissforslag4. Her gjelder

1 Rom.14,17

3

Matt.6,24 + Luk.16,13

2

4

Matt.19,16-22

Matt.28,18-20

alt eller ingen ting. Men Jesus gir et
løfte – den som vil berge sitt liv, skal
miste det. Men den som mister sitt
liv for hans skyld, han skal berge det
(LUK 9,24). Evangeliet om at Guds
styre er kommet, og at Gud krever
lydighet mot Jesus Kristus, vil alltid
skape forandringer og bære gode
frukter, både i den enkeltes liv og
i samfunnet.
n

Terje Dahle

tedahle@online.no

Så mange
samfunn i
verden preges
av å ha
en kulturell
kristen arv,
men sliter
likevel med
korrupsjon,
grådighet,
urettferdighet
og undertrykking.
Hvordan
går det an?

Hjelp til fattige
Femten år gamle Robert sitter ved siden av
meg i en fengselscelle på Filippinene. Alle i cella
har fulgt nøye med i undervisningen om Jesu
herredømme. Flere av dem kan sitere Johannes
3,16 og flere andre bibelvers, men trenger, som
så mange andre, hjelp til å omsette ordene i
praksis. Robert har allerede vært innesperret
på cella i flere uker sammen med femten andre
mindreårige.

Utålelig nød
De siste tre ukene har vi gitt dem
medisin for å behandle en type
betent skabb som alle var smittet av.
De er friske nå, men noen av arrene
synes fremdeles. Smilet streifer over
ansiktet til Robert når jeg forteller at vi skal besøke familien hans i
dag – for å få fortgang i straffesaken
hans. Vi drar direkte fra fengselet for
å lete opp familien i et av slumområdene. Ferden går gjennom trange
smug med falleferdige skur på begge
sider. Et skjul av rustent bølgeblikk
viser seg å være Roberts hjem. Her
bodde han sammen med foreldre og
åtte søsken. Mor kommer ut i døråpningen med minstemann på armen.
Fattigdommen skriker mot oss fra det
tomme huset. De har nesten ingen
ting. Alle de største barna går på gata
for å tigge til mat. Roberts forbrytelse
var å stjele en vannmåler i nabolaget.
Han hadde solgt den for 50 kroner
for å skaffe mat til familien. Det er
hjerteskjærende å se hva fattigdommen gjør med mennesker – når vi vet
at Gud har tilveiebrakt frelse fra synd,
sykdom og fattigdom.

Guds velsignelse
fjerner fattigdom
Fattigdom er slett ingen velsignelse.
Men menneskehjertet blir ikke forandret om vi bare bekjemper fattigdommen i seg selv. Virkelig forandring
starter ved at hjertet blir forandret
ved evangeliet. Da kommer Guds velsignelse og gradvis fjerner fattigdom
og nød gjennom et forandret liv og
en ny tenkemåte. Guds vilje er klar og
tydelig for sitt folk: Han vil velsigne!
Gud ga et løfte til sitt folk i den gamle
pakt: ”Det skulle ikke finnes noen fattige hos deg, for Herren vil velsigne
deg rikt i det landet Herren din Gud
gir deg til odel og eie”1. Betingelsen er
at vi nøye følger Guds befalinger og
elsker ham. Men i det samme avsnittet slår Gud også fast at ”det vil alltid
være noen blant dere som er fattige”2.
Derfor befaler han oss å dele det vi
har med de som trenger det. Jesus sa:
”De fattige har dere alltid hos dere…
”3. Jesus ønsker vi skal gjøre vel mot
1 5.Mos. 15,4
2 5.Mos. 15,11
3 Mark. 14, 7
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La det ikke
være tvil:
Jesus er opptatt
av å fjerne både
synd, sykdom
og fattigdom!

de fattige, og han sa vår kjærlighet
til Gud vises i at vi holder hans bud.

Gode nyheter til de fattige
Noen har tolket Jesus slik at han
ikke kom som sosial reformator for
å avskaffe fattigdommen. Jeg er selv
vitne til at noen mennesker har hatt
evangeliet i generasjoner, og fremdeles lever i den største fattigdom.
En kan spørre hvilket evangelium de
har fått? La det ikke være tvil: Jesus
er opptatt av å fjerne både synd,
sykdom og fattigdom! Ikke alle tar
imot Guds tilbud om frelse, men det
er like fullt Guds vilje å frelse alle.
Alle kommer ikke ut av fattigdom,
men det er like fullt Guds vilje å
frelse mennesker fra fattigdommens
undertrykkelse. Jesus kom faktisk
med et gledesbudskap til de fattige:
”Herrens Ånd er over meg, for
han har salvet meg til å forkynne et
gledesbudskap for fattige. Han har
sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde få synet
igjen, for å sette undertrykte fri”.
Fattigdommen er en nådeløs herre
som undertrykker millioner av mennesker. Når frelsens glade budskap
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når hjertene, baner det også vei for å
gjøre noe med fattigdommen. Fattig
er den som mangler det nødvendige.
Guds løfte til oss er å gi oss alt vi
trenger så vi har overflod til all god
gjerning.

De første kristne
Når Guds kjærlighet er i våre hjerter
vil vi hjelpe fattige. Både Dorkas og
Kornelius fikk anerkjennelse av Den
hellige ånd for å gjøre det4. Gud
hadde merket seg det Kornelius
gjorde for de fattige. Likevel trengte
han å høre evangeliet om Jesus så
han kunne bli frelst. Jesus tar det for
gitt at hans disipler gir til de fattige.
”Når du gir til de fattige”5, sa han.
Han lover oss også lønn for å gjøre
det. Å gi til fattige er en del av det å
samle seg skatter i himmelen. Gud
selv vil lønne oss. Et kjennetegn på
den første menighet var at de organiserte hjelp til de fattige6. Mye av
undervisningen om å gi i Det nye
testamentet får vi i forbindelse med
innsamlinger til fattige. Dette preget
4 Apgj.9,36; 10,31
5 Matt.6,2
6 Apgj. 4,32; 6,1

i stor grad den apostoliske tjenesten
til Paulus. Da Paulus møtte apostlene i Jerusalem for å få tilbakemelding på den tjenesten Gud hadde
gitt ham, ble det spesielt understreket at han måtte huske på de fattige.
Dette la han også vinn på å gjøre.
Enhver sann, apostolisk tjeneste vil derfor
alltid ha et fokus på de fattige7.

Jesu eget eksempel
Å gi til de fattige var så vanlig i Jesu
egen tjeneste, at det var disiplenes
naturlige forklaring på hvorfor Judas
forlot nattverdsmåltidet da han gikk
for å svike Jesus. Johannes skriver
at de trodde Jesus hadde sent ham
ut for å gi noe til de fattige. Judas
trodde, ved en annen anledning, at
han hadde et godt argument da han
kritiserte Maria for å bruke den dyre
nardussalven på Jesus. ”Denne salven burde vært solgt og pengene gitt
til de fattige”, sa han. Men hjertet
hans var ikke rett innfor Gud. Når
Jesus skulle hjelpe mennesker fri fra
kjærlighet til penger, ba han dem gå
og selge alt de hadde og gi det til de
fattige. Han ba ikke om å få det selv.
7 Gal.2,10

Den unge rike mannen fikk denne
hjelpen av Jesus, men avslo tilbudet
om å bli fri. Sakkeus, derimot, viste
tegn på sann omvendelse. I stedet
for å ta fra andre begynte han å gi
av det han hadde. Han besluttet å
gi halvparten av det han hadde til
de fattige.

Guds løfter til
den som hjelper
Den som gir til de fattige, lider aldri
nød, men den som lukker sine øyne
for nøden, blir rammet av mange
forbannelser8. Den som hjelper en
stakkar, låner til Herren, og Herren
gir ham igjen for hans velgjerning9.
Det er oppmuntrende å se Guds
løfter! All hjelp til fattige bør imidlertid være ”hjelp til selvhjelp”. Det
er viktig at fattige selv lærer prinsippet om å så og å høste, og følger
det Gud sier om tiende og offer slik
at de kan bryte den onde sirkelen
og reise seg fra fattigdom og nød.
Vi tar også et oppgjør med alle systemer som utbytter mennesker og
tvinger dem til fattigdom. Hos urbe8 Ordsp. 28, 27
9 Ordsp.19,17

folkningen på Filippinene finner vi
et eksempel. Bøndene er avhengig
av å kjøpe såkorn, men prisen blir
satt så høyt at nesten hele avlingen
går med til å betale for såkornet. Vår
hjelp går ut på å veilede dem til å
opprette handelslag. Da blir de mer
uavhengige av griske forretningsfolk
som bare vil utnytte dem, og de kan
etter hvert arbeide seg ut av fattigdom og nød.

Guds omsorg er stor
Gud har, som vi forstår, et varmt
og bankende hjerte for de fattige. Gjennom hele Bibelen taler
han deres sak. Gud instruerte tidlig Israel om hvordan han ville ha
samfunnet organisert for å unngå
nød. Han ga folket beskjed om å la
jorden ligge brakk hvert syvende år
for at de fattige skulle ha det som
vokste der. Han ba Israel passe på at
de ikke høstet inn alle druene, eller
at de skar kornet helt ut til kanten.
De skulle la noe være igjen til de fattige10. Hvert tredje år samlet de inn
tiende til de fattige. Hvert syvende
10 2.Mos. 23,11; 3.Mos. 19,10;
3.Mos. 23,22

år fikk alle som var i gjeld ettergitt
sin skyld, så de kunne få starte på
ny. Profetene talte strengt til dem
som undertrykte de fattige11. Det
er også interessant at når Guds folk
feiret sine høytider, så skulle de gi
gaver til hverandre og til de fattige12.
Gud oppdrar også de fattige selv til
å gjøre noe med sin egen situasjon.
Han sier: Vær ivrig i ditt arbeid,
sky latskap. Flittige hender gjør rik!
Han velsigner våre henders verk –
så vi må faktisk gjøre et verk som
han kan velsigne. Samtidig vet vi at
det er Herrens velsignelse som gjør
rik, og at eget strev ikke kan legge
noe til. Det å lykkes i sitt arbeid er
også en velsignelse fra Gud. Livets
elv renner ut fra Guds trone der
Jesus styrer, og den bringer liv og
velsignelse overalt der den kommer.
Denne elven er ikke langt borte fra
noen av oss!
n

Det er viktig at fattige
selv lærer prinsippet
om å så og å høste,
og følger det Gud sier
om tiende og offer slik
at de kan bryte den
onde sirkelen og
reise seg fra fattigdom
og nød.

Noralv Askeland

noralva@online.no

11 Jes.3,14; 10,2; Jer.5,28;
Amos 2,6; 4,1; 5,12; 8,4
12 Ester 9,22
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Trua er personleg,
men ikkje privat

Retten til ei levande og
aktiv tru på Gud er grunnleggjande for eit demokratisk samfunn. Denne
retten må me slåst for, for
intoleransen veks i samfunnet vårt.
Retten til å tru offentleg
Den vestlege verda er no kjenneteikna av rasjonalisme, materialisme
og sekulær humanisme. Berre det
som kan forklarast logisk, forståast
vitskapeleg og som set mennesket i
sentrum vert rekna som fornuftig.
Den sekulære humanismen gjer seg
ut for å vera slik. Tru på ein Gud
er rekna for å vera noko subjektivt
og spekulativt, og det beste er difor
å vere livssynsnøytral. Er ein ikkje
nøytral vert ein mistenkt for å vera
sekterisk, intolerant, eller i verste fall
stempla som bakstreversk mørkemann. Den sekulære humanismen,
som i praksis er ateisme eller gudsfornekting, dominerer no vår vestlege kultur i stor grad. Tru på Gud
tillatast framleis som eit privat feno-
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men, men stengjest meir og meir ute
frå det offentlege liv. Folk har privat
rett til å tru kva dei vil, men trua
høyrer berre privatlivet til, og bør
ikkje blandast inn i politikk eller
samfunnsliv, meiner dei. Kristne
menneske kan sjølvsagt ikkje godta
slike grenser for trua si. Dei kritiske haldningane, som har utspring
i ei agnostisk eller ateistisk tru, er
eigentleg ein fordekt undertrykking
av sjølve religionsfridomen. Retten
til å vera open om trua på Gud i det
offentlege livet er grunnleggjande
for demokratiet. Denne retten må
me alle slåst for.

Retten til å gjera
folk til disiplar
Misjon er ein menneskerett, og ein
naturleg del av ei levande kristen tru.
I sekularismen er ikkje det opplagt.
Her inneber religionsfridom ikkje
retten til å misjonera og utbreia trua
si. Muslimske asylsøkarar som vert
kristne opplever ofte forfylging frå
sine eigne. ”Det er inga fare om dei
berre held trua for seg sjølv,” seier
byråkratar og politikarar her i landet.
Det seier dei også i dei totalitære sta-

« Når religiøse eller sekulære styresmakter vil leggja restriksjonar på oss
i å dela evangeliet, så seier me lik dei
fyrste kristne: Ein skal lyda Gud meir
enn menneske! »
tane som sjølv driv forfylging. Det
seier også fundamentalistane som
forfylgjer dei som trur annleis enn
dei sjølve. Når religiøse eller sekulære styresmakter vil leggja restriksjonar på oss i å dela evangeliet, så
seier me lik dei fyrste kristne: ”Ein
skal lyda Gud meir enn menneske!”
Han har gjeve oss påbod om å forkynna ”heile bodskapen om livet”
for alle menneske. Men me er ikkje
opprørske. Me bed for og velsignar
styresmakter og dei som er i høg
stilling – at dei skal få visdom til å
styra landet slik at alle kan leva eit
stille og fredeleg liv, og at me fritt
kan forkynna og gjera folk til disiplar. Kristne menneske kan ikkje
teia, men må forkynna godt nytt til

andre. Å driva misjon er altså ein
innebygd del av det kristne livet.

Retten til å påverka
samfunnet
Som kristne menneske har me
ansvar for den verda me lever i. Gud
har frå første stund gjeve mennesket
eit oppdrag om å styra og råda på
jorda, og arbeida på å gjera jorda til
ein god stad å leva for alle. Me har
rett og plikt til å påverka samfunnet.
Kristentrua omfattar heile livet vårt,
og gjer seg gjeldande på alle område.
Også gjennom politisk arbeid tek
det kristne menneske ansvar for å
styra og utvikla samfunnet til beste
for alle medmenneske. Det er viktig
for kristne å leggja til rette for eit

varmt og levande menneskeleg fellesskap i samfunnet. Me vil arbeida
for eit samfunn som er kjenneteikna
av samhald, likskap og rettferd, der
menneska har rett og fridom til å
arbeida for å nå måla sine. Folk må
i stor grad kunna ta ansvar for, og
bestemma over, sine eigne liv. Kvar
familie må til dømes kunna ta ansvar
for korleis dei vil at barna skal oppsedast. Det er ikkje primært ei statleg oppgåve. Alle menneske er skapt
i Guds bilete, og politikk må difor
setja mennesket i sentrum, ikkje system eller strukturar. Alle Guds ordningar går ut på å velsigna, og hjelpa
menneska til eit godt liv. Bibelen
gjev oss grunnleggjande verdiar som
vil hjelpa oss til å finna gode løysingar på utfordringar i samfunnet. Det
gjeld vern av liv (også det ufødde
liv), fremjing av gode ekteskap mellom mann og kvinne, hjelp til fattige, rettferdig fordeling av rikdomane
i samfunnet, rettferdige trygdeordningar, trygge arbeidsplassar, og ei
berekraftig utnytting av ressursane.
Så mange kristne som råd skulle ta
aktivt del i det politiske livet og dei
demokratiske prosessane for å vera

med å påverka og styra utviklinga av
samfunnet!

Meir enn personleg frelse
Bibelen har ein bodskap som går
langt ut over den personlege frelsa.
Skaparen har gjeve mennesket eit
mykje større oppdrag. Me skal utvikla den sosiale verda – med familiar,
forsamlingar, lokalsamfunn, byar,
fylke, nasjonal regjering, lover osv.
Me skal forvalta og dyrka jorda, ta
vare på miljøet, byggja heimar,
vegar, bruer, laga musikk, kunst,
dataprogram, osv. I alt dette har me
som mål å æra Skaparen, og vera til
velsigning for våre medmenneske.
Difor går me langt vidare frå berre
det å kritisera kulturen me lever i.
Oppdraget er å skapa kultur, og
utvikla heile samfunnet i samsvar
med Guds ord. Dei bibelske prinsippa møter i vår kultur aukande
motstand. Kristne som held seg
til Bibelen er meir og meir på kollisjonskurs med dei politisk korrekte
meiningane og den postmoderne
kulturen. Me må møta den tøffare
motstanden på ein god og rett måte.
Motstanden er ikkje berre kristen-

« Alle Guds ordningar går ut på å velsigna, og hjelpa menneska til eit godt liv.
Bibelen gjev oss grunnleggjande verdiar
som vil hjelpa oss til å finna gode løysingar på utfordringar i samfunnet »
domsfiendtleg, den er også menneskefiendtleg. Dei allmenne menneskerettane vedteke av FN gjev oss
rett til å ha eit offentleg livssyn, og
til å gjera trua vår kjend. Befalinga
frå Gud om å drive misjon og gjere
evangeliet kjend er såleis godteke
som ein folkerett, og kviler på to
prinsipp: Ytringsfridomen og religionsfridomen. Me vil kjempa for
denne retten.

Omvendt diskriminering
Me har fått lover som skal verna
visse grupper mot diskriminering
og negativ omtale. Samtidig har det
vorte stuereint å tala nedsetjande
om dei som har eit anna syn enn
desse gruppene. Det som ikkje er

politisk korrekt vert ikkje tålt. I iveren mot intoleranse har mange gått
i den andre grøfta, og sjølv vorte
svært intolerante. Men det å hevde
at noko er rett og galt er ikkje intolerant i seg sjølv. Toleranse er å tole
usemje. Relativisme, tanken om at
all sanning er avhengig av auget som
ser, fremmer såleis ikkje toleranse,
men likesæle. Mange kristne er sjølv
ikkje vakne nok i denne åndelege
kampen som går for seg. Dei har
slått seg til ro med å ha ei privat tru.
Det personlege forholdet til Gud
dyrkast heime, og trua levast ut i
kristne samanhengar. Elles godtek
ein ukritisk den sekulærhumanistiske
tolkinga av livet og verda. Alt vert
forklart etter ein reint rasjonalistisk
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Me vil berre kunna
vinna åndskampen
om me verkeleg har
helga Jesus Kristus
til Herre i hjartet på
ein slik måte at det
kan sjåast i det livet
me lever.

og materialistisk tankegang. Slik har
dei vorte så innpassa og nedsløva
i den postmoderne kulturen dei
lever i, at trua har vorte redusert til
ei privat, subjektiv oppleving. Slike
kristne treng å vakna!

Når kristentrua
møter motstand
Motstand mot kristentrua er noko
kristne har levd med frå fyrste stund.
Me kan lesa om motstand og forfylging av kristne i Apostelgjerningane
og i heile kyrkjesoga opp til vår tid.
Apostelen Paulus sa at alle som vil
leva gudfryktig vil verta forfylgde
(2.Tim.3,12). Det vert sagt at aldri
har det vore fleire kristne martyrar i verda enn det er i våre dagar.
I land som Saudi Arabia, Vietnam
og Kina kjem forfylginga og motstanden mot kristentrua frå styresmaktene sjølve. Dei kristne i India
møter for tida ein aukande motstand frå den store hindumajoriteten. Antiomvendingslover som
skal gjera det vanskeleg for kristne
å utbreia trua si vert innført i stadig fleire statar. Religiøse organisasjonar går til opne åtak på kristne.
Kyrkjebygningar vert brende ned,
kristne vert plaga, utsett for forfyl-
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ging og til og med drepne. Dei får
falske klagar retta mot seg og vert
arresterte utan å ha gjort noko gale.
Trass i dei aukande vanskane kjem
stadig fleire til tru på Jesus Kristus
og nye forsamlingar veks fram.
Liding, prøvingar, motstand og forfylging er eigentleg normalt for dei
som vil leva gudfryktig. Det er eit
teikn på at me i sanning er lys og
salt i verda, og at trua vår er ekte
og djup. Når me set vår lit til Gud
vil me oppdaga skjulte velsigningar i
lidingane våre for evangeliet. Det er
teikn som kan tyda på at kristne går
trongare tider i møte i landet vårt
og i Europa. Nokre kristne har allereie valt å liggja lågt i terrenget. Dei
held synspunkta sine for seg sjølve,
eller vel å endra meiningane sine for
å verta meir godtekne i samfunnet.
Men fyrste steg for å endre noko er
å vere tru mot sanninga.

Forstå åndskampen!
Me står i ein åndeleg kamp. Det finst
ein herskar, ei åndsmakt som verkar i alle som er ulydige mot Gud,
seier Bibelen. Vår kamp er retta mot
desse usynlege, vonde kreftene, ikkje
mot menneske (Ef.6,12). Menneska
som fylgjer sine eigne lystar, ynskjer,

tankar og idear i opprør mot Guds
ordningar er i røynda styrt av demoniske makter utan å vita det (sjå
Ef.2,1-4). Apostelen Peter gjev oss
rettleiing for korleis dele trua med
menneske som har eit anna livssyn
(1.Pet.3,15-16):
1) «Helga Kristus til Herre i hjarta.»

Me vil berre kunna vinna åndskampen om me verkeleg har helga Jesus
Kristus til Herre i hjartet på ein slik
måte at det kan sjåast i det livet me
lever.
2) «Ver alltid førebudde så de kan

svara for dykk når nokon krev dykk
til rekneskap for det håpet de eig.»
Dette inneber å vera kjend i Bibelen,
og å kunna visa andre ut frå den
kva Guds vilje er. Når me kjenner
Bibelen kan me også retta opp i
mange misforståingar som folk har
om den kristne trua. Les dagleg i
Bibelen på ein systematisk måte og
granska Skrifta så du verkeleg veit
kva Guds ord seier. Bibellesing og
bønn er den beste førebuing! Me vil
få spørsmål når me er saman med
ikkje-truande menneske, og om me
kan svara ærleg og truverdig kan me
hjelpa folk til tru.

3) «Gjer det audmjukt og med

gudsfrykt.» Når me deler trua vår
må me alltid gjera det med respekt
for dei me deler det med. Når me
møter folk med gode haldningar
og gjev dei høve til å spørja og
koma med motførestellingar, så
vil me kunna ha ein open og fri
dialog. Apostelen Paulus gjev oss
dette rådet (1.Kor.1,17-2,5): «Me er
sendt for å forkynna evangeliet om
Kristi kross.» Han åtvarar om at talekunst og filosofiske utlegningar kan
undergrava evangeliet og gjera at det
mistar krafta si. Ha eit klart fokus på
Kristus og det han har gjort for oss.
Ordet om krossen er Guds kraft til
frelse, jamvel om nokre menneske
støyter seg på det og tykkjer det er
tåpeleg. Ber fram ordet med Ande
og kraft som bevis!
n

Erling Thu

erlinthu@online.no
http://www.erling.typepad.com/
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Norsk Fondsforvaltning AS
For nærmere info:
Kontakt Robert Erlandsen (95 13 93 00)

Himmelen
på forskudd!
I mange år trodde jeg at alt dreide seg om å få
mennesker med til himmelen. Jeg skjønte ikke
at det Fadervår jeg hadde lært allerede som liten
handlet om å få himmelen ned på jorda. Jesus
leder nemlig en himmelsk invasjonsstyrke som
plyndrer mørkets rike, og som befolker jorda
med himmelske mennesker!

Guds rike er
kommet hit nå!
Jeg kom for noen år siden over en
bok som het ”Himmelen på forskudd”. Det var et oppgjør med den
såkalte ”herlighetsteologien”. I sin
iver etter å angripe feilaktig lære om
problemfrie liv kom man i skade for
å angripe noe av Jesu egen undervisning også. For var det ikke nettopp
himmelriket Jesus snakket om? Fra
første dag var Jesu budskap dette:
”Vend om, for himmelriket er nær!”1
At Guds rike var nærværende her
og nå var det gjennomgående emnet
i all hans undervisning. 2 ”Dersom
det er ved Guds Ånd jeg driver de
onde ånder ut, da er jo Guds rike
kommet til dere”, forklarte han.3 En
annen gang sa han: ”Guds rike er
iblant dere”4.

Satan knuses
under våre føtter
Den gammeltestamentlige teksten
som er sitert flest ganger i det nye
testamente, er Salme 110,1: ”Herren
sier til min herre: Sett deg ved min
høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter!»
Hebreerbrevets forfatter skriver:
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”Ennå kan vi ikke se at alt er lagt
under ham. Men vi ser at Jesus, som
for en kort tid var stilt lavere enn
englene, er kronet med herlighet
og ære, fordi han led døden.”5 Du
og jeg har en rolle i oppfyllelsen av
denne profetien, for Gud har ikke
tenkt å gjøre dette aleine. Videre i
teksten står det at Jesus nå venter
på at hans fiender skal bli lagt som
skammel for hans føtter.6 Hvem
venter han på? Han venter på oss!
Vi er hans kropp. Paulus skriver:
”Fredens Gud skal raskt knuse
Satan under føttene på dere!”8

Menigheten er
Gudsrikets representant
Menigheten er ikke en parentes i
Guds plan, men Hans redskap til å
bringe Guds rike inn i vår verden.
Menigheten er samfunnet av de
som i tro til Jesus har vendt om fra
seg selv for å leve lydig mot ham.
Menigheten er dermed Gudsrikets
representant, himmelrikets ambassade, et brohode for Guds styre
i vår verden. Guds rike utbrer seg
stadig i dag gjennom hans kropp,
menigheten – og gjennom menighetens bønn, forkynnelse og

Jesus-etterfølgelse bringes alt mer
og mer til lydighet mot Jesus (2.
Korinterbrev 10).

Rett forståelse av
endetiden er viktig
Læren om tidshusholdningene er et
eksempel på et teologisk system som
svekker troen på menigheten som
Guds redskap. Tankegangen lammer vår tro på å kunne gjøre verden
bedre, at vi kan lykkes med jobben.
Innsats virker ulogisk. ”Hvorfor
skal vi jobbe for å gjøre samfunnet
bedre; det kommer jo til å bli verre?
Hvorfor ta tid til å bygge kvalitetsmenigheter når Jesus uansett skal
fjerne menigheten, ta Den hellige
ånd bort fra jorden, og la Antikrist
ta over?” Men det står jo faktisk mye
om motgang, sier du kanskje. Paulus
skrev blant annet til Timoteus at i
det i de siste dager skulle komme
vanskelige tider, og menneskene
skulle være egoistiske, glade i penger, og fare med skryt.10 Når vi
leser hele lista med karakteristikker
av menneskene i de siste dager vil
det virke ganske håpløst. Men vent
litt! I vers 5 skriver Paulus at vi skal
vende oss bort fra slike folk. I vers 9
skriver Paulus: ”Men nå skal de ikke

lenger ha framgang, for det skal bli
klart for alle hvor vettløse de er…”.
Det er tydelig at Paulus her beskriver et mindretall av mennesker som
ikke lenger skal ha framgang!11 Hva
så med Jesu egne ord i Matteus: ”Og
fordi lovløsheten tar overhånd, skal
kjærligheten bli kald hos de fleste.”12
Legg merke til at dette ikke er slutten på historien, for enden er ikke
ennå kommet. ”Evangeliet om riket
skal forkynnes i hele veien til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal
enden komme!”13 I de siste tider skal
altså evangeliet om Jesus gå fram og
triumfere som aldri før!

Fødselsveene trengs
for å få frem barnet
Jeg trodde lenge at kriger, hungersnød og jordskjelv var tegn
på at enden snart var her. Men
så leste jeg Jesu undervisning
med nye øyne. ”Dere skal høre
om kriger, og det skal gå rykter
om krig. Se da til at dere ikke lar
dere skremme! For dette må skje,
men ennå er ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk
og rike mot rike, og det skal være
hungersnød og jordskjelv mange
steder. Men alt dette er bare begyn-

nelsen på fødselsveene.” (Matt. 42.6-8)
Jeg har vært med på fire fødsler,
og har oppdaget én vesentlig ting;
veene er ikke poenget! Veene har én
funksjon, nemlig å presse fram barnet. Alle verdens problemer og nød
vil uunngåelig presse frem Guds
alternative løsning – nemlig Kristus
og hans styre!

Hva vil så skje videre?
Hva skal vi vente oss i tida som ligger foran? Mens mørket dekker jorden går Herrens herlighet opp over
hans folk.19 Det vil skje en stadig
større innhøstning av mennesker
til Guds rike. Mens de ugudelige
stadig finner opp nye måter å synde
på20, vokser Kristi kropp til enhet og
modenhet21, og Jesu liv får et ekte
uttrykk i hver by og bygd. Gjennom
konflikter og vanskeligheter skapt av
menneskelig egenrådighet vil det bli
stadig tydeligere at Jesus er løsningen; han er Herre og har makten.22
Når bruden er klar, og Kongen er
vendt tilbake23, da skal hvert kne
bøye seg og hver tunge bekjenne at
Jesus er Herre24. Da har alle verdens
riker blitt del i Guds kongedømme,
og Han skal regjere som konge for
alltid.25 Guds rike er gjærklumpen

som virker i deigen inntil alt er
gjennomsyret.15 Guds rike er sennepsfrøet som vokser og vokser til
det blir større enn alle andre trær.16
Guds rike er steinen som vokser til
et stort fjell som dekker hele jorda,
skrev profeten Daniel.17 Og som
Jesaja skrev: Det skal ikke være noen
ende på utbredelsen av Guds Rike.18
n

Knut Osland

kosland@online.no
1 Matteus 4,17
2 Se for eksempel
Apostlenes Gjerninger 1,3
3 Matteus 12,28
4 Lukas 17,21
5 Hebeerbrevet 2,8-9
6 Hebreerbrevet 10,13
7 Se Efeserbrevet 1,19-23
og Lukas 10,19
8 Romerbrevet 16,20
9 Norsk Levende Bok fra 1988
10 2.Timoteus 3,1
11 New Living Translation
12 Matteus 24,12
13 Matteus 24,14
14 Jesaja 60,22 (1930)
15 Lukas 13,21
16 Lukas 13,19
17 Daniel 2,35 og 44
18 Jesaja 9,7 (New International Version)
19 Jesaja 60,1-2
20 Romerbrevet 1,30
(New Living Translation)
21 Efeserbrevet 4,12-13
22 Hovedbudskapet
i Johannes Åpenbaring
23 Se 2. Peters brev 3,12
24 Filipperbrevet 2,10-11
25 Johannes Åpenbaring 11,15
(Engelsk oversettelse)
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Når enden er god

Jesu gjenkomst er en bryllupsfeiring,
ikke en nødevakuering.

Har du vært med på volleyball noen gang? Det
spilles tre sett, og det
er om å gjøre å vinne
minst to av dem. Det er
lite motiverende å spille i
tredje sett når motstanderen har vunnet to sett
allerede. Uansett hvor bra
man spiller, så kan man
likevel aldri vinne kampen.
Jeg følte at jeg som en kristen ble
satt inn på banen i tredje sett på
det tapende laget. Verden lå jo i det
onde, og det så svart ut. Synd florerte, og verre skulle det bli, hadde
jeg hørt. Det beste vi hadde å håpe
på var at Jesus snart skulle komme
og redde oss ut av all elendigheten
før kampen var ferdig.

Alt skulle visst
gå nedenom
Jeg hadde nemlig hørt utlegninger
om Israel i endetiden, tusenårsriket,
Dyret, frafallet, og ”når pengene blir
verdiløse”. I Brüssel var det en farlig
datamaskin, tredje verdenskrig var
like om hjørnet, og den store kristendomsforfølgelsen i Vesten brøt
snart ut. Muslimer, Jehovas vitner,
mormonere og andre mistenkelige
folk holdt kontinuerlig på med sammensvergelser for å overta verdensherredømmet. Det var i det hele
tatt mye å bekymre seg for i disse
siste tider! Alt understreket for meg
den samme følelsen av at verden
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gikk ubønnhørlig mot avgrunnen.
Det eneste vi hadde å se fram til
her på jorden var sammenbrudd,
kaos, mørke og djevelskap. Lysten
til å forbedre verden fikk ikke særlig støtte fra denne logikken. Hva er
vitsen med å investere i nytt bad når
hele huset uansett skal rives hvert
øyeblikk? Innsats for et bedre samfunn fremstod som bortkastet tid og
penger. Eneste logiske konsekvens
var å berge sjeler for himmelen før
lyset slukkes. Jeg syntes alltid det var
noe frustrerende med dette endetidssynet – noe rimte slett ikke. Hva
med det at Jesus hadde fått all makt
i himmel og på jord? Dessuten ba vi
jo i Fadervår: “La din vilje skje på
jorden som i himmelen!”

Kristne endringsagenter
Flere ting skurret med jammerdalteorien. Jeg leste om kvinner og
menn som opp gjennom historien
var foregangsfolk på en rekke områder for å hjelpe andre og forbedre
verden – motivert av Guds kjærlighet, gode verdier og kloke ordninger. Innenfor helse, utdanning,
forskning og næringsliv har troende
mennesker vært ildsjeler for fremskritt og forbedring. Guds evangelium har også inspirert undertrykte
folk over hele verden i sin kamp for
rettferdighet. Evangeliet har vært en
drivkraft til mer rettferdighet og frihet i store deler av verden. Hva var
det som fikk Florence Nightingale
til å forlate sitt overklasseliv i
England for å gi seg til kampen
for å bedre forholdene for syke og
sårede? Hun sa: “Himlenes rike er

inni dere, men vi må også etterstreve
det i det ytre.” Gjennom sin innsats
regnes hun i dag som den moderne
sykepleiens mor. Hva var det som
fikk en annen engelsk troende,
William Wilberforce, til å risikere
sin anseelse og politiske karriere i
sin utrettelige kamp mot slaveriet?
Og hva drev bonden Hans Nielsen
Hauge til å starte industrireisning
over store deler av dette landet - ved
siden av forkynnelsen av evangeliet?
Bakgrunnen for deres innsats var en
grunnleggende tro på at verden tilhører Gud, og at mennesket har fått
sin grunnleggende verdi fra ham.
Hvis jorden tilhører Gud, er den
naturlige konsekvensen at den ikke
er overlatt til forfall, men skal forvaltes og foredles slik Gud vil. Det
er et sted hvor Guds vilje skal skje.
Jeg følte at det var mer naturlig for
en kristen å samarbeide med Gud
for å gjøre verden til et bedre sted
på alle områder, heller enn å bare
resignere og ønske seg vekk.

Bibelen viser et positivt
målbilde
Heldigvis fikk jeg etter hvert en
bedre undervisning om hva Bibelen
sier om endetiden, og de spekulative elementene ble tonet kraftig
ned. Guds plan for jorden står fast,
og har alltid gjort det. Jorden tilhører Gud, ikke Satan. Det opprinnelige oppdraget om å fylle jorden
med Guds herlighet og gode styre
– skal fullføres i Kristus! Han har
landet i en fiendeokkupert verden,
og erobrer nå menneskene tilbake
til Gud, person for person, gjen-

nom sannhet, nåde, kjærlighet og
kraft. Endetiden er den fasen der
alle opprør mot Guds plan og ordninger spiller endelig fallitt, og hvor
Kristus triumferer over alle sine
motstandere. Guds plan gjelder
derfor ikke bare et landområde i
Midt-Østen, den gjelder hele jorden.
Alle folkeslag, ja- hele universet
tilhører ham. Jesu gjenkomst er en
bryllupsfeiring, ikke en nødevakuering. Bruden han møter skal være vel
forberedt, imponerende vakker og
pyntet til fest – ikke luske frem fra
sitt skjulested som en forkommen
flyktning. Menigheten har nådd sin
full vekst og fått hele Kristi fylde,
og er ikke lenger umoden og splittet. Guds hus av levende steiner står
ferdig til fullendelse. Bare toppstenen, Kristus, mangler. Han kommer
ikke til en kaotisk røys av uorganiserte og halvferdige steiner. Veene,
verdens nød og uro, ender med at
barnet, Guds rike, blir født – ikke
med at mor dør i barselseng. Alle
folkeslag skal ha hørt evangeliet, alle
ting skal gjenreises slik profetene har
sagt, og alle Jesu fiender skal legges
som en skammel for hans føtter.
Den siste fienden er døden. Så skal
enden komme. Det er hva jeg kaller en inspirerende endetid! La oss
forandre verden! Ingen god gjerning
er bortkastet! La oss gi alt for Jesus
Kristus, seierherren! Han har vunnet
to sett allerede, så gjelder det bare å
fullføre siste sett, så er seieren vår!
n

Børge E. Bentsen

bentsen@bluehill.no
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Noen spør: Hva skal vi med KrF? Det er det samme som å spørre:
Hva skal vi med et parti som kjemper for menneskeverdet i alle
livets faser? Som alltid fremhever familien som samfunnets
viktigste fellesskap? Som utrettelig arbeider for å sikre verdiformidlingen i barnehagen og skolen? Som aldri stopper å spille på
lag med frivilligheten? Som støtter opp om mangfold og sier nei
til meningstvang for organisasjoner, trossamfunn og skoler? Som
står for en alkoholpolitikk som er solidarisk med de rusavhengige
og deres nærmeste? Som hever stemmen mot kommersialiseringen og seksualiseringen av barne- og ungdomstida?

Livskvalitet i hverdagen

Ja, hva skal vi egentlig med et parti som aldri kompromisser i
kampen for en mer rettferdig verden? Som tar ansvar for miljøet og
kllimaet? Eller som ser at alt av verdi ikke kan måles i kroner og øre?
KrF tar tak i verdispørsmål som de andre partiene ser ut til å ha
glemt. Mange verdidebatter ville stilnet hvis KrFs plasser stod
tomme. Visste du for eksempel at KrF er det eneste partiet som vil
grunnlovsfeste retten til liv?
I år er det stortingsvalg. Nå gjelder det. Vi trenger et slagkraftig
verdiparti i norsk politikk!

www.krf.no
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Gjennestad Gartnerskole
Stokke i Vestfold

Festmøte
(Onsdag-Lørdag)
kl.19:30

Onsdag 15.juli – søndag 19. juli 2009

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

Gjennestad Gartnerskole, Stokke i Vestfold

Onsdag 26.juni – søndag 30. juni 2009

Festgudstjeneste*
(Søndag) kl.10:30

Øksnes i Vesterålen

* Med egne barnesamlinger
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