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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 kir-
kesamfunn, men et nettverk av selv-
stendige menigheter som arbeider 
sammen knyttet sammen av apostler 
og profeter. Gjennom tjenestegave-
ne (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.  

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 som-
merarrangementet. Familieleirene 
er en blanding av møter med for-

kynnelse 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 hjel-
pe studenten til å lykkes som disip-
pel 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 - tilret-
telagt som fjernundervisning via 
internett. Et viktig formål er blant 
annet å utruste ledere i de lokale 
menighetene.

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 nasjo-
nale 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 

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 menig-
heter med opp mot 40.000 kristne 
totalt.
 
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 

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 nasjona-
lisme og kulturkonflikter ødelegger 
stadig flere nasjoner. På Mindoro 
lever mangyanfolket, en urbefolk-
ning,  som har lite tilbud om utdan-
ning og helsetjeneste. Flere lands-
byer opplever skolegang, arbeid og 
helsestell gjennom arbeidet vi gjør. 
Mange menigheter blir også plan-
tet i landsbyene gjennom nasjonale 
ledere.
 På Cavite (en forstad til hoved-
staden Manilla) er det bygd en føde-
klinikk og et senter for underernærte 
barn. Alle offentlige helsetilbud kre-
ver betalingsevne, så i et samfunn 
med stor fattigdom er det mange 
som faller utenfor. 
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i sOmmer har meg møtt mange 
barn som tror på Jesus. Jeg er blitt 
både rørt og begeistret over å se 
hvor fortrolig mange av dem lever 
med Jesus, og hvor trygge og tyde-
lige de er når de snakker om hva de 
tror på. Barna takket Gud oppriktig 
og inderlig, fungerte i nådegaver, og 
ba for syke.

 
det  er håp for Norge! Gode 
foreldre lærer barna om Jesus på en 
praktisk måte. Pappa og mamma 
prioriterer familien, og livet med 
Jesus settes i fokus. Menigheten er et 
sterkt vennenettverk hvor familien 
deltar aktivt. Ekteparet legger en 
kurs for sin familie, og samarbeider 
slik Gud vil.  Og slik fungerer det 
faktisk mange steder.
 
eKtesKapet er en hellig ordning 
mellom én mann og én kvinne. I 

Norge er ekteskapet redusert til en 
av flere likestilte former for samliv. 
I realiteten er dette å forakte Gud. 
Man svekker også den aller viktigste 
byggesteinen for et sunt samfunn. 
Barna trenger desperat den trygge 
rammen som ekteskapet mellom 
mor og far gir. De trenger å se at 
kjærlighet kan holde livet ut.
 
menighet er også familie, Guds 
familie. Gud vil leve sammen med 
sitt folk i et fellesskap preget av 
glede, takknemlighet, tilbedelse og 
fellesskap; forpliktende relasjoner 
der man har omsorg og ansvar for 
hverandre. Menigheten er livsfelles-
skapet mellom Gud og mennesker 
– uansett alder, kjønn, status, rase 
og livssituasjoner. Man blir frisk 
av å være med der, får nytt mot og 
opplever vekst og frihet. Man lærer 
å tilgi, og å bry seg om andre.

nOrge trenger mange menig-
heter for at evangeliet skal kunne 
prege landet vårt – ikke arenaer for 
meninger og politikk, men livsnære 
fellesskap der mennesker blir møtt, 
elsket og forvandlet av Jesus. Gud 
vil ha menigheten på sin egen måte 
– som oaser i en forvirret og uttør-
ret verden.

Les bladet og oppdag den fantas-
tiske måten Gud vil berøre verden 
på. Han har også en fantastisk plan 
for deg!

n Terje Dahle
tedahle@online.no
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kjenn guds plan
Gud arbeider etter en plan som ble 
lagt fra evighet av1. En skal ikke 
lese mange linjer i brevet til efe-
serne eller kolosserne før en blir 
klar over at alle ting arbeides ut i 
henhold til den plan Gud la før noe 
ble skapt. Vi finner uttrykk som «sin 
frie vilje», «sin viljes hemmelighet», 
«sin plan», «sitt frie råd», «hushold-
ning» og «hensikt». Gud vil at vi skal 
kjenne hans plan. Den samme nåde 
som gir oss tilgivelse for all synd, 
gir oss også all visdom og forstand 
så vi lærer å kjenne Guds plan2. I 
brevet til kolosserne blir vi ført rett 

1  Ef.1,11

2  Ef.1,7-8

tilbake til det som var i Guds hjerte 
og tanke fra før verden ble skapt3. Vi 
får vite hva Far tenker om sin Sønn. 
Det blir kalt ”hemmeligheten”, en 
guddommelig hemmelighet4. Det er 
viktig å forstå at før noe ble skapt, 
bar Gud en hemmelighet i sitt hjerte. 
Noe han ikke hadde delt med noen. 
Han bar på en dyrebar hemmelighet 
angående sin Sønn. Alt Gud gjorde 
fra skapelsen og ned gjennom hele 
historien var styrt av hemmelighe-
ten om hans sønn. Han røpet det 
ikke til noen5. Men så, da tiden var 
inne, sendte han sin Sønn. Sin kjære 

3  Kol.1,9-26

4  Kol.1,26

5  Kol. 1,26-27

Sønn! Ved en åpenbaring fra Den 
hellige ånd gjorde han kjent for oss 
denne hemmeligheten. Apostler og 
profeter har fått nåde fra Gud til å 
formidle åpenbaring av Guds plan6 
til menigheten. Det sier seg selv at 
det er en fordel å ha med apostler og 
profeter å gjøre, og at vi i hver gene-
rasjon trenger å forstå Guds plan. 

alt dreier seg om kristus
I det øyeblikk Satan fikk lure krist-
ne til å tro at det ikke lenger fantes 
apostler og profeter, så fikk han 
også menigheten bort fra å leve i 
forståelsen av Guds evige plan. Vi 
satte oss selv og våre egne behov 

6  Ef.3,3-5

i sentrum i stedet for Kristus. Vi 
begynte å se ting fra vårt behovs-
styrte og menneskelige perspektiv, i 
stedet for å se ting fra Guds synsvin-
kel. I sin nåde involverer Gud oss i 
sin plan, men alt dreier seg først og 
fremst om Kristus. Han skal i alle 
ting være den fremste. Alt skal vise 
hans herlighet.

Først av alt må vi forstå at vi 
snakker om en familieplan, ikke en 
bedriftsplan. Det er Far som har 
lagt en plan for sin kjære Sønn7. Vi 
snakker om et guddommelig kjær-
lighetsforhold, ikke om formalite-
ter. Faderen elsker Sønnen, og vil 
gi ham en brud som er hans like. 

7  Kol.1,12-13

Guds  
hemmelighet

Når vi lærer Gud å kjenne, vil vi også gradvis bli 
grepet av hans plan og vilje. Vår bønn er at vi 
sammen kan få er glimt av hans vidunderlige plan. 
Da har vi også muligheten til å forstå hvordan Gud 
gjennomfører sin plan.
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Sønnen elsker Faderen, og vil gi 
ham en bolig der han er hjemme. 
Gjennom hele skriften ser vi at de 
begge arbeider for å gi til hveran-
dre. Det er vidunderlig å se i slutten 
av Bibelen hvordan Guds bolig og 
bruden er en og den samme. Hans 
menighet, full av Herrens herlighet, 
vil helt og fullt tilfredsstille Guds 
lengsel. Guds plan dreier seg altså 
om «Hans kjære Sønn»8. Vi trenger 
å forstå den posisjon Far har gitt 
ham. Han er før alle ting, og alt står 
ved lag ved han9. Guds plan er at 
Kristus i alt skal være den fremste. 
Han skal være alt i alle. Alle ting skal 
vise Kristus. Alt skal være til pris for 
hans herlighet. Guds ord viser oss 
flere nivåer for gjennomføringen av 
hans plan. Gud gjennomfører sin 
plan i livet til den enkelte troende. 
Videre i menigheten som er Jesu 
legeme. Videre ved utbredelsen av 
hans rike i verden slik at alle riker 

skal tilfalle Guds Salvede, og det 
skal ikke bli ende på utbredelsen av 
hans rike. Til slutt skal Han være 
den sentrale person i hele universet. 
Både himmel og jord samles til ett 
i Kristus, og han er i alle ting den 
fremste. Vi skal nå berøre to av disse 
aspektene.

i den enkelte troende
La oss se på Guds ord igjen. Når 
Gud gjør kjent for oss hvor rik på 
herlighet denne hemmeligheten 
er, så uttrykkes det slik: «Kristus i 
dere, håpet om herlighet». Når vi 
sammenholder dette med «at Han 
i alle ting skal være den fremste», 
begynner vi å ane det første skrit-
tet for å gjennomføre Guds plan. 
At han er den fremste «i alle ting», 
sprenger vår fatteevne. Men det 
som overvelder meg mest, er at 
gjennomføringen av denne enorme 
planen synes å starte i hjertet til 
den enkelte troende! Kan du fatte 
det? Den faktiske gjennomføringen 
av Guds veldige plan om sin Sønn 
må faktisk begynne med at Kristus 
legges i hjertet på den enkelte tro-
ende her i tiden. Kristus i deg, håpet 
om herlighet. Det som var i Guds 

8  Kol.1,13

9  Ko.1,17

hjerte fra før verdens grunnvoll ble 
lagt får sin begynnelse ved at hver 
enkelt mottar Kristus i sitt hjerte 
ved tro. Gud begynner på innsiden. 
Vi mottar Kristus. Gud åpenbarer 
sin Sønn i oss. Det er noe ganske 
annet enn å bli religiøs. I motset-
ning til all religion snakker vi her om 
Kristus i oss. Kristus blir åpenbart i 
oss10. Kristus lever i oss11. Kristus 
vinner skikkelse i oss12. Kristus tar 
bolig i våre hjerter13, og Kristus blir 
herliggjort i oss14. Det eneste som 
betyr noe er å være en ny skap-
ning15. Det var dette galaterne ikke 
hadde grepet, og som gjorde at de 
gled inn i loviskhet og religiøs trell-
dom. Denne misforståelsen gjør at 
mange bare har en kristelig filosofi, 
er med i kristelige aktiviteter og kris-
telige institusjoner. De er ikke født 
på ny. De kjenner ikke Kristus på 
innsiden. Men menigheten er ikke 
en bevegelse eller institusjon som 

søker medlemmer eller støttepartne-
re. Menigheten er Kristi legeme, og 
har ingen eksistensberettigelse uten 
at den er en åpenbaring av Kristus. 
Vi blir målt og dømt etter hvor mye 
Guds kjære Sønn er synlig mellom 
oss. Men dette er bare begynnelsen. 
Når Kristus blir åpenbart i meg, 
kan jeg ikke leve alene lenger. Jeg 
må leve menighet! Det neste trinnet 
som Gud planla fra evighet er altså:

Menigheten som er  
Jesu legeme
Paulus ber om at vi må styrkes i vårt 
indre menneske, så Kristus kan bo 
ved tro i våre hjerter16. Uttrykket «å 
bo» innebærer «å få sitt hjem» eller 
«slå seg ned» i ditt hjerte. Ikke alle 
hus er ditt hjem. Så snart Gud fin-
ner sitt hjem i ditt hjerte leder det til 
neste vers: Så vi, rotfestet og grunn-
festet i kjærlighet, sammen med alle 
de hellige … fatter Kristi kjærlighet. 
Kristus i mitt hjerte fører øyeblik-
kelig til «alle de hellige». Jeg må leve 

10  Gal. 1,16

11  Gal. 2,20

12  Gal. 4,19

13  Ef.3,17

14  2.Tess.1,10

15  Gal. 6,15

16  Ef.3,16-18

menighet, jeg må leve Kristus. For 
meg er livet Kristus! Kristi her-
redømme i mitt hjerte fører til at 
prinsippene for legemet kommer 
på plass. Han er hode for legemet. 
Jeg forstår og verdsetter autoritet. 
Både hans direkte autoritet ved sitt 
ord og sin Ånd, men også hans dele-
gerte autoritet gjennom et lederskap 
innsatt av Gud. Hans liv i gjenfødte 
hjerter gjør at jeg forstår og verdset-
ter fellesskap med brødre og søstere. 
Liv og fellesskap erstatter formali-
teter og former. Jeg er ikke lenger 
preget av individualisme og egne 
opplegg etter at Jesus er på plass i 
hjertet. 

Han er hodet for legemet, som 
er menigheten. Han er opphavet, 
den førstefødte av de døde, så han 
i alt skal være den fremste17. Siden 
Jesus er hode for legemet vil hans 
herredømme i mitt personlige liv 
rydde bort individualisme og få 
meg til å søke samhandling med 
de andre. Legemet kom i stand ved 
hans oppstandelse. Som hode er han 
både opphavet og den førstefødte 
fra de døde. Jesu oppstandelse var 
den ytterste demonstrasjon av Guds 
kraft i universet. Det var Guds 
fullkomne seier. Det er dette Jesu 
legeme representerer. Da Satan så 
at Jesus fra opphavet var den frem-
ste, ønsket han selv den plassen. En 
uavhengig ånd som ønsket noe for 
seg selv kom inn utenom det hodet 
Gud hadde satt inn. Det førte til 
splid slik at enheten ble ødelagt. Da 
Jesus stod opp fra de døde, demon-
strerte han sin seier over fienden. 
Denne seier skal nå demonstreres 
ved enhet i hans legeme som er 
menigheten. Når vi oppdager hvor 
stor hans oppstandelsesmakt er for 
oss som tror, vil legemet begynne å 
fungere18. 

korset og oppstandelsen
Problemet er at vårt eget selv står 
i veien for livet i legemet. Vi kan 
ikke komme inn i Jesu legeme før 

17  Kol.1,18

18  Ef.1, 19-23

vi er korsfestet. Legemet består 
utelukkende av dem som er døde 
og oppreist med Kristus. Bare de 
som har gjennomgått korset og 
oppstandelsen fungerer i legemet. 
Konsekvensen er at vi må leve vårt 
liv hver dag ved å ta opp korset 
og følge Jesus. Det er ingen andre 
muligheter. Ingen ting krever kors-
festelse mer enn å leve med andre 
kristne dag for dag. Åpenbaringen 
av Guds plan gjør at det ikke finnes 
alternativer til å leve et forpliktende 
menighetsliv til hans ære!

Legemet er nødvendig for at vi 
skal kjenne Kristus slik han er. Det 
er sammen med alle de hellige jeg 
kjenner bredden, lengden, høyden, 
dybden og lærer å kjenne hele Kristi 
kjærlighet. Om vi neglisjerer legemet 
blir Jesus hindret i å vise hvem han 
er. Det er gjennom sin kropp han vil 
vise verden hvem han er, så frelse 
og liv kan flyte til alle mennesker. 
Når jeg sammen med de andre fat-
ter hele Kristi kjærlighet, vil verden 
rundt oss igjen kunne si: Se, hvor de 
elsker hverandre. Slik vil hele jorden 
bli fylt av Herrens herlighet. Guds 
plan og vilje blir gjennomført og 
Jesus er i alle ting den fremste.

Vi ser at Guds mål og hensikt i alt 
han gjør fra evighet til evighet er at 
Sønnen i ett og alt skal være den 
fremste. Guds plan er å la alle bøye 
seg for det faktum at Sønnen er 
Herre over alle. Gud både skapte og 
frelste menneskene for Kristus, for 
hans del. Hele Guds plan og hen-
sikt dreier seg om Kristus. Gud vil 
at alle ting skal demonstrere Kristi 
herlighet, og at mennesker ved å ha 
hans liv og hans herlighet må bli lik 
Kristus.

n Noralv Askeland
noralva@online.no

« – Bare de som har gjennomgått  
korset og oppstandelsen fungerer i 
legemet. Konsekvensen er at vi må 
leve vårt liv hver dag ved å ta opp  

korset og følge Jesus »

« – Først av alt må vi forstå at vi  
snakker om en familieplan,  

ikke en bedriftsplan »
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hvem skal du tro?
Som bibelskolelærer treffer jeg ofte 
erfarne kristne som til sin overras-
kelse oppdager at deres tillærte opp-
fatninger slett ikke alltid er på linje 
med Gud. Den største kampen vi 
står i er kampen om tankelivet vårt. 
Da Satan angrep de første mennes-
kene gjorde han det ved å fremme 
en løgn. Strategien har ikke foran-
dret seg1. Han sådde tvil om sann-
heten. ”Har Gud virkelig sagt?”. 
Deretter Guds troverdighet. ”Dere 
kommer slett ikke til å dø!” – en 
påstand om at Gud egentlig bedro 
dem. Eva lånte øret til slangen, og 
hennes syn på virkeligheten endret 
seg radikalt. ”Nå fikk kvinnen se at 
treet var godt å spise av og herlig 
å se på – et prektig tre, siden det 
kunne gi forstand”. Tro på løgnen 
førte til en fryktelig gal handling, og 
forførelsen spredte seg til Adam.2 
Begynnelsen på den menneskelige 
tragedie var et faktum.

To veier
Salme 1 setter to mulige livsveier 
opp mot hverandre. Man kan enten 
følge ”ugudelige menneskers råd”, 
eller ”ha sin glede i Herrens lov”. 
Dette er essensen i ethvert mennes-
kes møte med sine livsvalg. Hvem 
sine råd vil du følge? ”Ugudelige 
menneskers råd” er ikke alltid så 

åpenbart ugudelig. Paulus bruker 
uttrykk som ”det som hører men-
nesker til”, ”lystene i vår syndige 
natur”, og noe så snublende nær 
som ”våre egne tanker” om det som 
står Guds vilje i mot (Romerne 8:5 
og Efeserne 2:3). Adam og Eva stod 
overfor sitt livs valg: Å leve sitt liv 
ved kunnskapens tre, som represen-
terte uavhengighet fra Gud og hans 
vilje, eller et liv i lojalitet, kjærlighet 
og underordning. Det samme valget 
står vi overfor: Skal vi leve på vår 
egen måte, eller skal vi leve av livets 
tre, Kristus? Motsetningen mellom 
å lytte til Guds vilje eller å følge en 
rent menneskelig tankegang virker 
kanskje ikke så alvorlig. Salmen slår 
imidlertid fast at ”lytting” alltid fører 
til noe mer. Det går en bevegelse 
fra å ”lytte til ugudelige mennes-
kers råd” til å ”slå inn på synderes 
vei” for til sist å ”sitte sammen med 
spottere”. Lytter du til løgn om Gud 
og hans ord ender du opp med å 
gjøre fryktelige handlinger, og til sist 
spotter du det som du en gang elsket 
og respekterte. 

kunnskap ikke nok
Kunnskap om sannheten i seg selv 
er ikke nok. Det går an å ha kunn-
skap om Gud, og likevel være på 
feil vei! Paulus skrev om at men-
neskene hadde kunnskap om Gud, 

Våre liv bombarderes med inntrykk, tanker og 
meninger. Gjennom oppdragelse, utdanning og 
påvirkning fra forskjellige miljøer, formes våre 
oppfatninger og holdninger. Kanskje vet vi ikke 
en gang hvorfor vi mener og handler som vi gjør. 
Det bare ”føles” rett. Har du tenkt på hva det er 
som styrer dine holdninger og meninger?

Ugudelige råd
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men likevel gav de ham ikke den 
ære og takk som Gud skal ha. Slik 
ble det tomhet og mørke i hodene 
og hjertene (Rom.1:19-21). Det er 
først når kunnskapen resulterer i en 
anerkjennelse av Gud som alle tings 
opphav og mål, som den som fortje-
ner ære og takk, at kunnskapen blir 
til liv. Hvis vår kunnskap om livet 
og verden ikke anerkjenner Guds 
betydning, så er våre tanker og vår 
forståelse ”rent menneskelige”. 

hjertet korrigerer tanken
Salmistens råd er å ”ha sin glede i 
Herrens lov”, og ”å grunne på den 
dag og natt”. Poenget her er ikke å 
pugge kunnskap, men å sette fokus 
på grunnlaget for våre handlinger. 
Det handler om holdninger. Guds 
veier er så annerledes, og skal vi 
forstå dem, så må vi forstå Ham. 
Bibelen ber oss aller først å glede 
oss! Det hebraiske ordet ”hepes” 
som er oversatt med ”å ha sin glede 
i” kan beskrives som ”det man har 
glede av å gjøre”. Kos deg med 
hans ord! Gled deg over alle skat-
tene der! Hans ord er noe vi skal 
meditere på, tenke grundig over, ha 
med oss i tankene dag og natt. Både 
studer og mediter! Når vi studerer 
søker vi etter kunnskap og forstå-
else, mens meditasjon er noe som 
skjer med hjertet vårt. Kampen 

står om våre tanker, og nøkkelen til 
seier er å finne i våre hjerter. En gal 
tanke korrigeres med et rett hjerte. 
Å grunne på Guds ord (ordet betyr 
egentlig ”å tygge drøv”) gir næring 
og styrke til vårt indre menneske. 
Frukten er gode hjerteholdninger 
som styrer våre tanker, verdier og 
handlinger.

guds ord er næring
Frukten av å leve i Ordet er ikke 
først og fremst mange riktige tanker, 
men et sunt og sterkt indre. Det er 
som ”et tre plantet ved bekker med 
rennende vann” (Salme 1:3). Guds 
ord er nemlig næring. ”Kunnskapens 
tre” og ”Livets tre” representerer 
to helt ulike næringskilder. Gud har 
skapt oss til å nære oss av Livets 
tre. Guds ord er for oss livskilden. I 
Jesus lever vi som nye skapninger i 
et vidunderlig avhengighetsforhold 
til Gud. Den Gud som blåste liv i 
Adam har også gitt oss av sin Ånd3. 
Ordet gir deg Åndens liv! ”Herrens 
lov er fullkommen, den gir sjelen 
nye krefter. Herrens lovbud er påli-
telig, det gir den uerfarne visdom. 
Herrens påbud er rette, de gir glede 
i hjertet. Herrens bud er rent, det får 
øynene til å stråle.” (Salme 19:8.9) 
Treet som er plantet ved de rennen-
de bekkene bærer frukt i rette tid. 

det handler om  
å adlyde gud
Guds rike er der Guds vilje skjer. 
Så enkelt er det! Et liv i tjeneste 
for Gud må derfor være et liv 
hvor Guds vilje får styre. Jesus sa: 
”Den som har mine bud og holder 
dem, han er det som elsker meg.” 
(Joh.14:21) Moses gjorde det klart 
for Israel at forholdet til Guds bud 
var et spørsmål om liv eller død. 
(5. Mos.30:19) Overfor Saul stilte 
Samuel dette spørsmålet: ”Bryr 
Herren seg om brennoffer og slakt-
offer som han bryr seg om lydighet 
mot Herrens ord?” (1. Sam15:22) 
Salmisten spør: ”Hvordan kan 
den unge holde sin sti ren?” Svaret 
er: ”Ved å holde seg til dine ord.” 
(Salme 119,9) Hvordan skal vi klare 
å forholde oss til en krevende hver-
dag og en verden som presser oss, 
setter krav og trekker oss i retninger 
vi ikke ønsker å gå? Vi holder oss til 
Guds ord med en helhjertet beslut-
ning: ”Jeg velger å ha min glede i 
Guds ord! Jeg velger å tro på ham 
som har skapt meg og som elsker 
meg. Jeg velger å søke hans vilje i 
alt jeg gjør, og leve mitt liv til ære 
for ham. Jeg vil studere hans ord, 
meditere på det og ha det stadig i 
tankene.” Finn praktiske måter å 
gjøre dette på. Når og hvordan er 
det best for deg å meditere? Kanskje 

når du er ute og reiser eller på vei til 
jobb, ved oppvasken, på tur i sko-
gen, eller i samtale med venner og 
familie? Vær oppfinnsom, og finn 
praktiske løsninger som hjelper deg. 
Skriv lapper og putt dem i lomma, 
lag påminnelser på mobilen, send 
en email til deg, selv eller skriv på 
Facebook. Hør på lydbibel på mp3-
spilleren din, lage sanger, eller lær 
bibeltekster utenat. Si dem høyt til 
deg selv. Slik blir Guds ord en kilde 
som bringer frukt i ditt liv. ”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)

n Stein Ørnhaug
stein@krinet.no

1   Se Lukas 4 og hvordan Satan 
forsøker å få Jesus til å synde: ved å 
stille spørsmålstegn ved Guds ord og  
å få Jesus til å handle galt ut fra Satans 
problematiseringer. Merk deg tvilen i 
Satans utfordring i v.3 ”Er (virkelig) du 
Guds sønn så…”

2  Se 1.Mosebok 3:1-6
3  Se 1.Mosebok 2:7 og Galaterne 5:25

« frukten av å leve i 
ordet er ikke først og 
fremst mange riktige 
tanker, men et sunt  
og sterkt indre »
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skapt til å skape
Gud har skapt oss mennesker til å 
styre det synlige ut fra det usynlige. 
Visjoner og drømmer er gudgitte 
redskaper for forandring. Men Guds 
vilje for oss er ikke at vi skal styre 
livene våre etter tomme drømmer 
og utopier. Gud ønsker å forankre 
visjonen vår i ekte, åndelige reali-
teter. Det finnes nemlig åndelige 
sannheter som alle mennesker må 
forholde seg til, og som legger pre-
misser for alt som skjer i det synlige. 
Den grunnleggende usynlige realitet 
er Gud selv. Dernest at alt han har 
skapt er til Kristus. I tro forstår vi at 
verden er skapt ved Guds ord, og at det vi 
ser, har sitt opphav i det usynlige (Hebr 
11,3). For i ham er alt blitt skapt, i him-
melen og på jorden, det synlige og usyn-
lige, de som troner og de som hersker, både 
makter og myndigheter - alt er skapt ved 
ham og til ham. (Kol 1,16)

det usynlige blir synlig 
Jesus er synliggjøringen av den 
usynlige Gud (Kol1,15 og Joh 1,14), 
mens menigheten er synliggjøringen 
av den oppstandne Kristus. Hans 
liv blir synlig demonstrert på jorden 
gjennom det nyskapte Guds folk. 
Bibelen forteller oss at de som tar 
imot Jesus faktisk blir født på ny 
og blir en del av Faderens familie. 
Vår himmelske Fars DNA er i alle 
som er født på ny, og alle er søsken. 
Menighet er altså familieliv. Alle er 
døpt i Den hellige ånd til å være ett 
legeme, og hver enkelt er et lem på 
dette legemet. Hodet for legemet er 
Kristus selv. Dette er også åndelige 
realiteter. Når vi tjener Gud sammen 
med søsken i menigheten, erfarer 
vi at dette er sant. Jesus blir synlig 
for verden. Gjennom åpenbaringen 
av den oppstandne Jesus Kristus 
gir Gud oss del i sin visjon for sin 
menighet.

Når det synlige styrer 
Mye kristen virksomhet tar dess-
verre utgangspunkt i det synlige, og 

dermed i en rent menneskelig tan-
kegang. Man holder seg til måten 
ting tidligere har vært gjort på. Man 
følger etablerte tradisjoner, og vil 
forme menigheten slik den har vært 
før. Andre igjen er drevet av hva 
de ikke ønsker at menigheten skal 
være. Den viktigste motivasjonen 
er å bryte det tradisjonelle, og for 
eksempel bruke mer moderne og 
spennende uttrykksformer. Selve 
visjonen handler om en moderne 
menighet tilpasset moderne men-
nesker. Andre igjen finner inspira-
sjon fra næringsliv og organisasjons-
teori for en effektiv organisering og 
styring av menigheten. De behand-
ler menigheten som en bedrift. Selv 
om det kan være nyttige elementer i 
alle slike modeller, så er de dødfødte 
av en enkelt årsak: Menigheten vil 
aldri kunne realiseres som resultat av 
en menneskeskapt drøm, bygd med 
menneskelige teknikker. Menigheten 
er av Gud, og er til for Gud. Den 
kan bare bygges ved ham, og på 
hans måte. 

guds drøm skal realiseres
Bibelens bilde av menigheten er 
basert på Guds ønsker, ikke på men-
neskelige drømmer. Guds visjon for 
menigheten er ikke først og fremst 
noe vi griper, men noe vi gripes 
av. Vi må la Bibelen forme drøm-
men vår. Apostler og profeter for-
midler Guds ord og instruksjoner 
slik at Guds hus kan bygges rett. 
Åpenbaringen av Kristus gjør at vi 
ser menigheten slik Gud vil ha den. 
Jesus er selve fundamentet og hjør-
nesteinen for Guds hus. Mørkets 
makt er brutt, forsoning er gjort til-
gjengelig, Kristus er oppstått, Den 
hellige ånd er utøst, og Guds kraft 
er tilgjengelig. 

n Håvard Kjøllesdal
havardkj@gmail.com 

Usynlige  
realiteter
Vi styres alle av et usynlig bilde, en indre visjon.  
Vi er skapende vesener, som skaper det som 
ikke ennå er til slik at det blir til. Arkitekten omset-
ter en usynlig visjon til synlige skisser og tegnin-
ger. Bygningsarbeiderne omsetter tegningene i  
konkrete bygg. Politikere styres av en visjon 
om hvordan de mener samfunnet bør fungere. 
Foreldre realiserer sine ideer om hvordan en 
familie bør være. Har du noen gang tenkt på 
hvor viktig denne usynlige dimensjonen er for 
livet ditt?

« Men Guds vilje for oss er ikke at  
vi skal styre livene våre etter tomme 

drømmer og utopier. Gud ønsker  
å forankre visjonen vår  

i ekte, åndelige realiteter » 
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vi trenger et paradigmeskifte 
for å forstå hva Gud gjør. Det pas-
ser slett ikke inn i det tradisjonelle 
kirkebildet i vår verdensdel. Vi er 
blitt så preget av det eksisterende 
kirkebildet og våre vante måter å 
gjøre ting på, at vi nesten er blinde 
for hva Bibelen sier om menigheten 
bygget på apostlene og profetenes 
grunnvoll1. Det er nesten slik at 
vi ikke klarer å holde oss midt på 
veien, men havner uvilkårlig i en av 
grøftene. Den ene grøften er model-
len med kirkesamfunn som så tyde-
lig har slått feil i Europa, den andre 

1  Ef.2,20-22

grøften er de selvstendige og uav-
hengige småflokkene (menighetene) 
som lever isolert fra den hjelpen de 
trenger fra tjenestegavene. Men Gud 
beskriver en bedre vei i sitt ord. 

apostoliske team  
og nettverk
Det nye testamentet beskriver 
apostoliske team som hjelper lokale 
menigheter til framgang og vekst. Et 
apostolisk team er apostler, profeter, 
evangelister, hyrder og lærere som 
arbeider sammen under ledelse av 
en apostel. Alle disse tjenestegavene 
fungerer utover lokalmenigheten, og 

betjener mange forskjellige menig-
heter. Disse menighetene er knyttet 
sammen i et nettverk der de står 
under tilsyn av apostler og profeter. 
Grunnvollen forsvinner ikke når 
bygget reiser seg, men den er med å 
holde bygningen oppe så huset blir 
slik det skal. Det er klart at grunn-
vollen er mindre synlig etter hvert 
som huset reises. Det betyr at apost-
lene og profetene fremdeles har en 
viktig funksjon overfor menighete-
ne. Hadde det ikke vært slik, ville vi i 
dag stått uten store deler av Det nye 
testamentet. Brevene er jo et direk-
te resultat av en apostels fortsatte 

involvering med menighetene – etter 
at de var grunnlagt. Skal vi kunne 
lære å holde oss trofast til apostlenes 
lære likesom den første menighet, så 
vil apostler være en uunnværlig hjelp 
– også etter at menigheten har fått 
sitt lokale lederskap.

Menigheten er mennesker
Jesus elsket menigheten, og ga seg 
selv for den. Han døde for å etter-
late seg et fellesskap så tiltrekkende 
og fullt av Guds liv, at den obser-
verende verden skal bli overbevist 
om å følge Kristus. Menighet er 
mennesker som lever under Jesu 

Apostoliske nettverk
Vi lever i spennende tider der Gud gjenreiser sin menighet over hele 
jorden. For Europas vedkommende ser vi at Gud gjør noe nytt med 
sin menighet midt i et samfunn preget av frafall og moralsk forvirring. 
Dette innebærer at vi igjen ser apostler, profeter, evangelister, hyrder 
og lærere som hjelper til med å istandsette menigheten. 

>>
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herredømme, og elsker hverandre 
slik han elsker oss. Slik skulle ver-
den forstå hvem Jesus er. Menighet 
er ikke først og fremst en organi-
sasjon med kristne programmer og 
aktiviteter som du melder deg inn 
eller ut av. Menighet er mennesker 
som har gitt seg selv til Gud og til 
hverandre, og lever under et gudgitt 
lederskap. Alle har del i et guddom-
melig liv som binder dem sammen. 
Dette livet lever vi sammen for Gud. 
Apostlene og profetenes fremste 
oppgave er å legge grunnvollen på 
rette måten, og se til at menighetene 
bygges på grunnvollen med rette 
materialer. Når grunnvollen legges 
på rett måte, så vil hver enkelt leve 
i en åpenbaring av Kristus. Det gjør 
at de vokser seg sterke, og kan fun-
gere sammen med andre. 

Menigheten og arbeidet
Menigheten er Guds redskap for å 
bre ut Guds rike, men Guds rike vil 
alltid være større enn menigheten. 
Apostlene var på banen allerede før 
menigheten ble grunnlagt. Jesus gav 
først oppdraget til de tolv apostlene. 
Det førte i sin tur til at menigheten i 
Jerusalem ble dannet. I Apgj.13,1-4 
ser vi Den Hellige Ånd kaller Paulus 
og Barnabas ut fra menigheten i 

Antiokia til et apostolisk arbeid. 
Etter utsendelsen ble flere menig-
heter plantet på forskjellige steder. 
Det er tydelig at det apostoliske 
arbeidet var der før menighetene 
ble dannet. Det apostoliske arbei-
det vil derfor ikke være underlagt 
en lokal menighet. Den hellige ånd 
tok ut Paulus og Barnabas fra det 
lokale forholdet i Antiokia og satte 
dem ”til det arbeidet” han kalte dem 
til. Hver lokalmenighet er ledet av 
eldste som ikke er demokratisk 
valgt til en midlertidig funksjon, 
men er innsatt ved håndspåleggelse 
av apostler. Apostelen vil dermed 
være en medeldste sammen med de 
lokale eldste, og ha myndighet inn 
i menigheten. Det var dette som 
gjorde at Paulus kunne gi hjelp til 
menighetene lenge etter han hadde 
reist fra dem. De eldste fungerer i en 
gudgitt salvelse, og leder menigheten 
med guddommelig visdom. 

det apostoliske  
oppdraget
Det er viktig at vi forstår forskjellen 
på menigheten og det apostoliske 
arbeidet. Med arbeidet mener vi det 
apostoliske oppdraget. Gud hadde 
gitt Paulus et oppdrag som han ville 
fullføre sammen med andre tjenes-

tegaver og de menighetene som han 
grunnla. Oppdraget Paulus ble sent 
ut på fra Antiokia var en videre opp-
fyllelse av ”det apostoliske oppdra-
get” han fikk da han ble født på ny. 
I profetiske ord fikk han følgende 
oppdrag:

n Han var et utvalgt redskap for 
Gud – guddommelig utvelgelse.

n Han skulle bære Jesu navn 
ut til hedningene – guddommelig 
åpenbaring.

n Han skulle vitne for konger og 
Israels barn – guddommelig presise-
ring av oppdraget2.

Paulus visste at han fra mors liv var 
kalt til å være en apostel. Ved å følge 
kallet ville han oppfylle det aposto-
liske oppdraget, og få en økende 
åpenbaring underveis3. En apostel 
vet hvilket oppdrag han har fra Gud. 
Det apostoliske oppdraget vil kreve 
alt av ham. Oppdraget blir ensbe-
tydende med Guds vilje for hans 
liv. Jesus gav apostler og profeter til 
verden for at de skulle lede arbeidet, 
og vise oss veien framover. De vil 
grunnlegge lokale menigheter som 
kjenner sin tilhørighet i apostoliske 
nettverk. 

2  Apgj.26,18-20

3  Apgj.26,16

den lokale menighet og 
«en base for arbeidet»
Vi ser i det nye testamentet at noen 
av menighetene var baser for et 
apostolisk arbeid. I begynnelsen 
var Jerusalem både en lokal menig-
het, og samtidig base for det apos-
toliske arbeidet som Peter ledet. 
Menighetene i Judea og Samaria 
som snart ble plantet var med i 
arbeidet, men var ikke baser for 
arbeidet slik som Jerusalem. Etter 
hvert blir det dannet en menighet i 
Antiokia. De får hjelp fra det apos-
toliske teamet i Jerusalem ved at 
Barnabas blir sendt for å hjelpe. Han 
gjør et viktig arbeid der sammen 
med Paulus. Etter en tid taler Gud 
til lederskapet i Antiokia om å frigi 
Paulus og Barnabas til ”den gjerning 
som Den hellige ånd hadde kalt dem 
til”4. De ble satt til side for arbeidet, 
men ikke adskilt fra menigheten. 
Da Paulus og Barnabas kom tilbake 
fra turene, rapporterte de til menig-
heten om det som hadde skjedd. 
Menigheten i Antiokia stod med 
dem i arbeidet, og gikk fra å være 
en lokal menighet til å være en lokal 
menighet som samtidig var en base 
for et apostolisk arbeid. Det var ikke 
menigheten i Antiokia som plantet 

4  Apgj.13,4

 
« Når grunnvol-

len legges på rett 
måte, så vil hver 

enkelt leve i en 
åpenbaring av 

Kristus. Det gjør 
at de vokser seg 

sterke, og kan 
fungere sammen 

med andre »
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nye menigheter, men det apostolis-
ke teamet. De nye menighetene var 
ikke under menigheten i Antiokia. 
De var selvstendige menigheter 
som var knyttet sammen med andre 
menigheter i et apostolisk nettverk. 
Det var personene med ulike tjenes-
tegaver som knyttet dem sammen. 
Innen et år etter at menighetene var 
startet satte Paulus inn eldste til å 
lede i de lokale menighetene. Dette 
hjalp menighetene til videre vekst og 
framgang. Vi ser at de ikke lenger 
var så avhengige av Paulus, men de 
søkte heller ikke uavhengighet fra 
ham. Menigheten i Filippi stod for 
eksempel med Paulus i arbeidet for 
evangeliet. 

hjerteknyting ikke  
institusjoner
På samme måten som menighet ikke 
er et system og en organisasjon du 
tilhører, men en hjerteknyting mel-
lom mennesker i Den hellige ånd, 
slik er også det apostoliske arbeidet 
et team av mennesker som er knyt-
tet sammen som venner og medar-
beidere. Apostoliske team og nett-
verk formes med mennesker som er 
knyttet sammen med en felles visjon 
og oppgave. Ingen av menighetene 
melder seg inn i en organisasjon 

med statutter som de skal være lojale 
mot. De er knyttet sammen i tillit 
med mennesker som er utrustet av 
Jesus til å hjelpe dem til framgang og 
vekst i troen. Statuttene er erstattet 
av en felles visjon bygget på Bibelen, 
og en klar forståelse av åndelig auto-
ritet.

felles visjon
Gud bruker apostler og profeter 
til å gi alle menighetene en felles 
visjon av Kristus. På den måten 
kan de arbeide sammen i harmoni 
og trygghet. Peter Wagner har gjort 
følgende observasjon: ”Tradisjonelle 
menighetsledere har en tendens til å 
begynne med nåtiden, og så se til-
bake på fortiden. Apostoliske ledere 
begynner med framtiden, og så ser 
de på den nåværende situasjonen. 
De fleste kirkesamfunn er drevet 
av en arv fra fortiden. Apostoliske 
nettverk er drevet av en visjon om 
framtiden. Forskjellen er enorm. 
Tradisjonelle ledere lengter etter for-
tiden, lever i nåtid og frykter fram-
tiden. Apostoliske ledere verdsetter 
fortiden, lever i nåtiden og lengter 
etter framtiden”. Bare ved en fel-
les visjon kan vi arbeide sammen i 
Guds rike.

Menigheter som  
står med i arbeidet
Menigheten i Filippi er et strålende 
eksempel på en menighet som ble 
startet av et apostolisk team, og som 
stod med Paulus i arbeidet – selv 
om de aldri ble en base for arbei-
det. De frigjorde personer til å tjene 
sammen med Paulus der det var 
behov. De tok ansvar økonomisk 
slik at Paulus opplevde han hadde 
rikelig med penger til det som skulle 
gjøres. Det viktigste var deres hjer-
teholdning til Paulus og arbeidet. 
Det var faser i menighetens liv der 
de ikke hadde økonomi til å stå med 
i arbeidet slik de ønsket5.  Men så 
snart de var i stand til det, sendte 
de hjelp til Paulus. Deres innstilling 
var til stor oppmuntring og hjelp for 
han. Det er viktig å se at vi sammen 
har en oppgave som skal fullføres. 
Vi vil ikke begrenses til små lokale 
forhold der vi lever i isolerte båser. 

5  Fil.4,10

Hele verden er vårt kall. Vi arbei-
der for at hele jorden skal bli fylt 
av Guds herlighet. Dette skjer ved 
at Gud reiser opp forskjellige apos-
toliske nettverk som kan arbeide 
sammen i forståelse og verdsetting 
av hverandre. Vi gleder oss over det 
faktum at Gud reiser opp mange 
apostoliske team og sterke nettverk 
av menigheter som vil være arbei-
dere til å høste inn Guds grøde.

n Noralv Askeland
noralva@online.no

« – De fleste kirkesamfunn er drevet av 
en arv fra fortiden. Apostoliske nettverk 
er drevet av en visjon om framtiden »



Som de fleste har jeg 
møtt mennesker som har 
fått stor betydning for mitt 
eget liv. En del slike møter 
syntes ganske tilfeldig. 
Der og da forstod jeg 
ikke hvor stor betydning 
samtalen rundt kaffekop-
pen skulle få. I ettertid har 
det vært lett å se Guds 
finger. La meg fortelle om 
tre mennesker jeg har fått 
bli kjent med, og som har 
forandret kursen på livet 
for meg. 

Møtet med erling Thu
Jeg hadde hørt mye om hva han 
hadde sagt og gjort, men det var 
første gang jeg kunne snakke med 
ham ansikt til ansikt. Da han kom 
på besøk hjem til oss for mange år 
siden gikk vi rett på sak med det vi 
hadde på hjertet. Det ble mange 
spørsmål og forklaringer denne 
første kvelden. Erling kunne man 
ta opp alle kontroversielle spørsmål 
med, uten frykt. Det var en befri-
ende opplevelse. Han hadde en vel-
begrunnet overbevisning fra Guds 
ord samtidig som han hadde tid til 
å høre på alle slags innvendinger. Vi 
møtte Erling flere ganger den høs-
ten, og samtalene med ham viste oss 
en hel rekke praktiske og hverdags-
lige konsekvenser av Guds ord som 
vi tidligere ikke hadde tenkt over. 
Ord som pakt, fellesskap og Guds 
rike fikk et dypere og mer praktisk 
innhold for oss.

Møtet med Noralv 
askeland
Noralv besøkte oss i Vesterålen før-
ste gang våren 1985. Forkynnelsen 

fra Romerbrevet om Guds god-
het som driver oss til omvendelse 
ble formidlet med latter og glede. 
Begeistringen for Guds farskjærlig-
het vokste i forsamlingen. Den nye 
innsikten skapte tørst etter mer. De 
neste månedene ble det gitt bane-
brytende og overbevisende under-
visning om Guds menighet, troen på 
enhet blant Guds folk, og at Guds 
rike ville triumfere i landet vårt. Jeg 
gikk mange turer og ba over det som 
var blitt sagt. Budskapene forvandlet 
livet mitt. Det var som om gardiner 
var blitt trukket fra, og jeg kunne 
se ut på en verden som Gud hadde 
skapt full av muligheter. Han hadde 
en fantastisk plan som ville bli full-
ført! Hele jorden skulle fylles av 
Herrens herlighet! (Habakkuk 2,14). 

Møtet med keri Jones
Som menighetsleder opplevde jeg 
at utfordringene stod i kø. Visjonen 
om Guds menighet hadde vokst 
seg sterkere, men hverdagens krav 
var mange. Jeg hadde en ansvarsfull 
jobb på sykehuset, og tre barn og 
hus krevde mye. Jeg syntes ting i 
menigheten gikk tregt, og mistenk-
somheten fra andre og mer etablerte 
menigheter var stor. Jeg begynte å 
stille meg selv kritiske spørsmål. 
”Har jeg egentlig noen framtid som 
menighetsleder? Er det virkelig Gud 
som har ledet meg inn i dette?” 
Sammenligning, kravmentalitet og 
loviskhet kom snikende. I denne 
situasjonen møtte jeg Keri Jones, en 
mann som ble til utrolig hjelp. Han 
så noe mer i meg enn en usikker og 
uferdig ung mann som ville stikke 
av fra ubehageligheter. Jeg fikk her 
møte en klok byggmester som med 
innsikt og visdom. Han forklarte 
behovet for lederskap i Guds hus, 
og nødvendigheten av mange ulike 
gaver. Han lærte meg å stå fast på 
det som Gud hadde gitt meg uten å 
ekskludere andre, og nødvendighe-

ten av å stå sammen i et team med 
andre for å formidle mangfold og 
enhet til andre mennesker. Gjennom 
disse samtalene hadde jeg blitt fri til 
å tjene Gud med den utrustningen 
jeg hadde, og til å kunne sette pris 
på andres utrustning uten å føle meg 
truet.

Å jobbe i et  
apostolisk nettverk
Det har gått mange år siden disse 
samtalene skjedde. Men visjonen 
om Guds plan og Guds menighet 
har ikke falmet – heller modnet. 
Mange menigheter har både startet 
og forsvunnet i Norge de siste tiåre-
ne. Det har ofte vært hjerteskjæren-
de å se hva mangelen på apostolisk 
lederskap i menighetene har ført til. 
Jeg takker ofte Gud for den fantas-
tiske gaven tilgangen til apostolisk 
visdom og innsikt har vært for oss. 
Apostlene trengs i Guds menighet i 
dag som i den første menighet: 

n Det trengs et lederskap som 
kan bygge Guds hus med visdom, 
der ledere fungerer sammen og 
sammen formidler et evangelium 
med Jesus i sentrum. 

n Perifere spørsmål blir satt i 
sitt rette perspektiv slik at fokuset 
holdes på de fortapte som trenger 
frelse. 

n Lederne og menighetene får 
et tilsyn som reduserer faren for 
avsporinger, utbrente ledere og for-
sømte familier.

n Vanskelige spørsmål kan hånd-
teres med erfaring og visdom uten 
partiskhet.

n Menigheten får en solid grunn-
voll å bygge på, basert på Guds ord.

n Mennesker i menighetene 
utrustes til tjeneste, med nådegaver 
som bygger opp Jesu kropp. 

n Menighetsarbeidet får et glo-
balt perspektiv, og nærsynthet unn-
gås. 

n Perspektivet på Guds rike blir 

større, og sekterisme og trangsyn 
motvirkes.

n Visjonen om Kristi legeme 
blir holdt levende med klarhet og 
retning.

n Pluralistisk lederskap fremmer 
mangfold og bredde. 

n Folk får hjelp til å leve et nytt 
liv i Den hellig ånd, og til å leve ved 
Jesu kors. 

n Menigheten får hjelp til å tenke 
langsiktig og målrettet. 

Apostler og profeter er essensielle 
gaver fra Jesus for at menigheten 
skal bli ”det modne menneske” 
som har hele Jesu fylde (Efes.4,11-
13) Å jobbe sammen med apostler 
og profeter er derfor den bibelske 
måten å arbeide på. Konsekvensene 
for måten vi organiser arbeidet, for-
kynnelsen, utrustningen av folk og 
lederskapstenkningen er stor. Det er 
ikke lenger rom for en tradisjonell 
modell med én prest eller pastor 
som har ansvar for alt. Vi er alle 
prester for Gud, et folk som fun-
gerer sammen for Gud i lovsang og 
tilbedelse, i felles ansvar for hveran-
dres oppbyggelse og disippelgjøring, 
og for å formidle evangeliet i ord 
og handling til verden. Gud hand-
ler heldigvis i vår generasjon slik at 
hans folk kommer på offensiven og 
blir relevant for verden omkring oss. 

n Terje Dahle
tedahle@online.no 

Mitt møte med det  
apostoliske nettverket
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Det er sider ved Gud som fornuften 
ikke kan gripe, men som kun hjertet 
kan gripes av.  Les, reflekter, og bli 

smittet av Guds egen drøm!
«Draumar frå Guds hjarte» kr149

9 788290 441314

www.folkmedia.no

t AnnOnse

t AnnOnse
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Kristne på Guds måte
enhver disippels mål er å bli lik Jesus, og å fylle hele verden med kjennskap  
til ham. og med Jesu ord og Jesu Ånd på innsida er det faktisk fullt mulig! 
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Ordet Kristen har dessverre 
blitt ganske utvanna etter hvert. ”Jeg 
kan vel være kristen selv om jeg ikke 
tror på Jesus”, var det til og med en 
som sa. Hvis vi sjøl skal bestemme 
hva det vil si å være kristen, får vi 
bare en kraftløs religion, ikke et 
kraftfullt og revolusjonerende kris-
tenliv. Å si at man er kristen på sin 
egen måte er like dumt som for en 
nordmann å si at han er kineser på 
sin egen måte. Det må jo være Jesus 
sjøl som bestemmer hva det vil si å 
være kristen! Å være kristen er følge 
etter Jesus! Vi snur fra ”vår egen 
måte”, og begraver vårt gamle, ego-
istiske liv i dåpen. Så går vi videre 
i hans fotspor1. ”Disippel” er bare 
et annet ord for kristen2. Jesus sa at 
den som ikke setter ham først i livet 
heller ikke kan være en disippel3. 
Det er først når vi gir hele oss og 
alt vårt eget over til Jesus at vi blir 
disipler4. Da først får vi kraften til å 
gjøre verden bedre5.

følg den mannen!
Det er fascinerende å lese om Jesus 
i evangeliene. Det må ha vært fan-
tastisk å være med i hans følge da 
han gikk rundt på jorda. Ikke rart at 
disiplene kjente en enorm sorg da 
Jesus sa at han skulle forlate dem og 
gå til Far i himmelen. Jesu kommen-
tar var oppmuntrende, men samti-
dig nesten utrolig: ”Det er det beste 
for dere at jeg går bort”6. Hvordan 
kunne han si det? Jo, det å ha hans 
Ånd inni seg er bedre enn å ha ham i 
nærheten. Ved sin Ånd kommer han 
nemlig enda nærmere! Han vil ikke 
bare være hos oss alltid, men også 
bo i oss som tror - med sitt liv, sin 
kjærlighet og kraft7. 

vi er som han  
midt i verden
Guds mål med deg og meg er at vi 
skal bli lik Jesus8. Det er også målet 
for en disippel9. Med Jesu Ånd på 
innsida er det mulig! Har vi tatt 
imot hans Ånd, pågår det hele tida 
en prosess med å gjøre oss lik ham10.  
Det ser ut til at vi i stor grad kan 
bestemme farta på prosessen selv. 
Han på sin side har gitt oss alt vi 
trenger for å leve på hans måte11.  
Vi er ansvarlig for å ta det i bruk! 
Den som kaller seg kristen, må leve 
slik Jesus levde, sier Bibelen12.  For 
”vi er slik som han er, midt i denne 
verden”13.

Bli med hele veien!
I Bibelen står det om mennesker 
som fulgte Jesus hvor han enn 
gikk14.  De var ikke med halvveis 
med, men gikk hele veien, koste 
hva det koste ville. Nøkkelen til 
overnaturlig kraft, er å gi seg helt15.  
Forskeren George Barna har doku-
mentert at de fleste kristne i USA 
skiller seg for lite ut fra resten til at 
de kan forandre samfunnet. Deres 
tidsbruk, pengebruk, mediebruk, 
prioriteringer og verdier er til for-
veksling lik de som ikke følger Jesus. 
Ikke bli så vel tilpasset kulturen du 
lever i at du passer inn uten en gang 
å tenke over det, skrev Paulus til 
romerne16.

fest blikket 
Flere avsnitt i Bibelen oppfordrer 
oss til å holde blikket festa på Jesus. 
Ett av dem er Hebreerne 12,2. I 
vers 3 får vi hjelp til å forstå hva 
det betyr: ”Ja, tenk på ham…, så 
dere ikke blir trette og motløse.” 
Kolosserne 3 understreker det 
samme: I vers 1 blir vi oppfordra 
til å ha hjertet vårt retta mot Jesu 
trone. I vers 2 til å la sinnet være 
vendt mot ”det som er der oppe”17.  
Dette er mulig siden vi er ”reist opp 
med Kristus”. Vi har Jesus med all 
Hans kraft på innsida!

hva ville Jesus gjort?
”Hvis dere blir i mitt ord, er dere 
virkelig mine disipler” sa Jesus18.  
Det å meditere på Guds Ord er en 
enorm motor i det gode disippelli-
vet19.  Når vi lar sinnet vårt stadig bli 
fornya ved Guds Ånd og ved Guds 
Ord vil vi mer og mer vite hva Hans 
vilje er i de ulike situasjonene20.  
Da vet vi hva Han ville gjort! 2. 
Korinterbrev 3,18 viser at når vi ser 
Jesus i Bibelen med Åndens hjelp, 
blir vi forandra til det vi ser. 

Mannen i speilet
Å forbli trofast mot Jesu ord fører 
til et rett og lykkelig liv: ”Den som 
ser inn i frihetens fullkomne lov og 
fortsetter med det, blir ikke en glem-
som hører, men en gjerningenes gjø-
rer. Et slikt menneske blir lykkelig i 
sin gjerning”21.  Jesus sa at det som 
avgjør om du står oppreist når pro-
blemene kommer, er om du er styrt 
av det han sier22.  En som bare hører 
men ikke gjør deretter, ligner en som 
glemmer hvordan han ser ut etter å 
ha sett seg i speilet, skriver Jakob. 
Svake kristne er styrt av følelser og 

sanseinntrykk. Sterke kristne er styrt 
av det Jesus sier – også når de føler 
det motsatt. Disipler går modig på 
selv om de føler seg livredde. De 
fortsetter å si at de er sterke selv 
om de følelsene forteller dem at de 

er svake23.  Apostelen Peter oppfor-
drer oss til ikke å la oss skremme, 
men ”hellige Kristus som Herre i 
hjertet!”24 

sammen
Bibelens egen beskrivelse av hvor-
dan de første kristne levde er inspi-
rerende25.  Fellesskapet deres hadde 
en magnetisk tiltrekningskraft på 
mennesker omkring. Deres overgi-
velse til Jesus og hverandre hadde 
sterk påvirkning på hele samfunnet. 
De dro himmelen ned på jorda med 
sine bønner og trosliv. Det nye tes-
tamente viser hvor sterkt vi trenger 
hverandre som kristne for å kunne 
formes til det vi skal være. Det er 
når vi fungerer sammen i Den hel-
lige ånd at folk omkring oss ser 
Jesus slik han er. Verden skal bli fylt 
av kjennskap til Herren gjennom 
kristne som lever sammen på Guds 
måte! 

n Knut Osland
www.gudergod.no

1  1. Peter 2,21 
2  Apostlenes Gjerninger 11,26
3  Lukas 14,26-27
4  Lukas 14,33
5  Lukas 14,34-35 og Matteus 5,13
6  Johannes 16,7
7  Johannes 14,15-20
8  Romerne 8,29 og 1. Johannes brev 3,2
9  Lukas 6,40
10 2. Korinterbrev 3,18
11   2. Peter 1,3: ”Ja, alt vi trenger for leve 

i gudsfrykt, har hans guddommelige 
makt gitt oss i gave” 

12 Johannes første brev 2, 6
13  Johannes første brev 4,17
14  Johannes Åpenbaring 14,4
15  2. Krønikebok 16,9
16   Romerne 12,2 (The Message-

oversettelsen)
17   NIV og flere engelske utgaver overset-

ter teksten slik 
18  Johannes 8,31
19  Se Salme 1,2-3 og Josva 1,8
20  Romerne 12,2
21  Jakob 1,25
22  Matteus 7,24-25
23  Joel 3,15
24  1. Peter 3,14-15
25   Se for eksempel 

Apostlenes Gjerninger 2,41-47

« – Det nye testamente viser hvor sterkt 
vi trenger hverandre som kristne for å 
kunne formes til det vi skal være »

« Ikke bli så  
vel tilpasset kulturen  

du lever i at du 
passer inn 

uten en gang 
å tenke 

over det »
Romerbrevet16
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Ny tid
Nøkkelord i det som skjer i vår tid 
er: Ny fridom, ny begeistring, ny 
kraft og autoritet til å gjera ting ein 
ikkje kunne før. Kristne opplever 
ny vokster. Ein ”ny sort” kristne 
veks fram. Dei ynskjer opne møte - 
leia av Anden, med ny spontanitet. 
Kristne lever i nært forhold til Gud 
og til kvarandre. Det er ein ny flyt av 
initiativ og leiing mellom dei krist-
ne; med ein autoritet som byggjer 
på salving og ikkje på hierarki, titlar 
eller stillingar. Det er ei ny djupn i 
deling og fellesskap. Vi ser ein ny 
tenarleiarskap veksa fram. Kristne 
finn nye måtar å be på, og oppda-
gar ny bruk av åndelege gåver. Det 
skjer ei ny trening av vanlege kristne. 
Teamarbeid og nettverksarbeid er 
det nye idealet. Gode gjerningar for 
rettferd og rett i samfunnet, og nytt 
tenestefokus på å utrusta alle kristne 
til å tena, har ført til ny fleksibilitet, 
nye store mål, ny einskap i kjærleik 
og praktisk samhald, nytt lokalt og 
regionalt samarbeid.

fire grunnpilarar
Ein viktig grunn til voksteren i verda 
er frigjering, utrustning og myndig-
gjering av vanlege kristne til å vinna 
nye og starta husforsamlingar. Dette 
er forsamlingar som plantar nye 
forsamlingar. Gud reiser opp dyk-
tige teamleiarar og arbeidarar som 
fungerer saman i nettverk, lokale og 
nasjonale apostoliske nettverk. Ei 
rekkje organisasjonar som hjelper og 
tener mange kristne har også mykje 
å seia for den store innhaustinga 
som vi opplever. Ei forsamling som 
fungerar på Guds måte er medviten 
om at ho er til for Gud, og vil søkje 

å føra det same liv som dei første 
kristne gjorde. Ei slik forsamling 
byggjer på dei fire grunnpilarane 
for alle kristne fellesskap: aposto-
lisk undervisning, eit rikt bønneliv, 
eit livsnært fellesskap, og truskap 
mot pakta i Kristus – demonstrert 
i paktsmåltidet1.  Dei stig fram for 
Gud i bønn, lovsong og tilbeding – 
ei forsamling som lever i Guds nær-
vær. Det livsnære fellesskapet med 
kvarandre inneber nåde frå Gud 
i oppmuntringar, formaningar og 
trøyst. Forsamlingslivet er praktisk 
og jordnært og høyrer kvardagen 
til. Det er ikkje eit møtefellesskap, 
men eit livsfellesskap grunna på 
pakt. Ikkje-kristne menneske vert 
nådd med vitnesbyrd og forkynning. 
Livet dei kristne lever gjev tyngde til 
bodskapen, og understrekar det som 
blir formidla til dei ufrelste.

Nytestamentlig forståing
Gjennom heile Apostelgjerningane 
finn vi det same mønsteret – for-
samlingslivet omfattar kvar einaste 
vekedag! Dei kristne kjem saman til 
store samlingar med forkynning og 
undervisning, men møtast oftare i 
små samlingar i heimane. Dei fyrste 
forsamlingane fylte snart byane med 
læra om Jesus. Dei kunne ikkje teia 
om alt det gode som Gud gjorde 
mellom dei. Dei førte stadig nye 
venner til tru på Jesus, og forsamlin-
ga vaks dagleg. Fleire og fleire i vår 
tid har oppdaga at cellegrupper er 
viktige i veksande forsamlingar. Slike 
grupper er likevel ikkje noko alfa og 
omega. Det er vår totale forståing 
av forsamlinga som er det avgjeran-

1  Ap.gj.2,42

de! Det er ein radikal skilnad på ei 
tradisjonell forsamling som bruker 
små grupper, og ei forsamling der 
folk lever eit ekte fellesskapsliv! Den 
tradisjonelle forsamlinga som bru-
ker små grupper, tilpassar likevel alt 
til sitt vanlege møte- og aktivitets-
orienterte opplegg. Dei har ofte ein 
teologi med utgangspunkt i Bibelen, 
men når det gjeld forsamlinga si 
funksjon, vurderer dei svært sjeldan 
måten dei fungerer på i lys av bibel-
ske prinsipp. Vanar, tradisjonar og 
røter i kyrkjehistoria er det styrande 
– ikkje mønster eller livsprinsipp frå 
Det nye testamente. 

gledefylte feiringar av 
guds nåde
Då vi starta Kristent Fellesskap 
hadde vi ikkje kjennskap til Naturleg 
Kyrkjevekst eller andre liknande 
organisasjonar som forskar på kvi-
for kristne forsamlingar vekst eller 
stagnerer. Vi hadde berre eit ønskje 
om å leva i Guds nærvær og kraft 
slik dei første kristne levde, så vi 
kunne vera eit sant uttrykk for Guds 
familie, Jesu kropp og ein bustad 
for Den Heilage Ande. I ettertid 
ser vi at dette er noko Gud suve-
rent har født fram i alle verdsdelar. 
Innanføre mange ulike teologiske 
straumar skjer ei ny oppdaging av 

åndelege livsprinsipp om å byggjast 
saman, utvikla vennskap og stå 
ansvarleg overfor andre. Det er ei 
gjenoppdaging av forsamlinga som 
ein familie og eit folk. Det person-
lege disippelfellesskapet med dei 
livsnære forholda er meir nødven-
dige enn å samlast til store møte. 
Det er desse forpliktande og nære 
vennskapsforholda som gjer guds-
tenestene til gledefylte feiringar av 
Guds nåde.

Denne måten å tenkja forsam-
ling på krev eit paradigmeskifte for 
mange kristne, ein radikal endring i 
måten å tenkje på. 

livsfellesskap, guds-
tenestefeiring og tilsyn
Vi finn tre funksjonar i for-
samlinga i Det nye testamentet: 
Livsfellesskapet, gudstenestefei-
ringa og tilsynet. Fellesskapet blir 
levd ut i heimane, på skulen eller 
på arbeidsplassen; det er eit felles- 
skapet som blir praktisert i kvar-
dagen. Fellesskapslivet som vi finn 
skildra i Det nye testamente der 
to og tre er samla kan vi kalla for 
”Personleg Disippel-Fellesskap”2. 
Jesus lova at når to og tre var samla 
ville han vera nær. Han tala om 
når to var samde og samansveiste 

2  Matt.18,15

Vi står midt oppe i ei stor omvelting både i samfunnet og det religiøse land-
skapet – ei grunnleggjande endring vi foreløpig berre anar verknadene av. 
Den Heilage Ande fører i dag millionar av kristne ut av religiøse program og 
aktivitetar, og inn i grensesprengjande Jesus-liv i kvardagen. Guds forsamling, 
slik den var meint å vere, er nemleg den aller største maktfaktoren bak positiv 
livsforvandling og samfunnsendring. 

Å vera forsamling 
på Guds måte

« – Det er ein radikal skilnad på ei  
tradisjonell forsamling som bruker små 
grupper, og ei forsamling der folk lever 
eit ekte fellesskapsliv! »
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i bønn, så ville dei få bønnesvar. 
Han tala også om å stilla kvarandre 
til rekneskap på tomannshand, og 
Jakob seier at om vi vedkjenner syn-
dene for kvarandre, vil vi bli lækte3. I 
eit personleg disippelfellesskap hjel-
per vi kvarandre til å lesa og ta til 
oss næring frå Guds ord. Vi står til 
rekneskap for kvarandre, og sannar 
syndene for kvarandre. Vi bed for 
våre ikkje-kristne venner, og hjelper 
kvarandre å forkynna evangeliet for 
dei. Husforsamlinga er ei samling av 
fleire kristne som lever saman i slike 
personleg disippelfellesskap. Midt i 
kvardagen bryt vi brødet saman 
i den nye pakts måltid. Band blir 
knytt mellom menneske, vennskap 
utvikla. Her møter vi menneske som 
vil lytta og forstå, og vi får varme 
smil og ei hjelpande hand, rettleiing 
og forbønn. Gudstenestefeiringa: 
Store, offentlege samlingar har 
alltid vore viktige for den kristne 
forsamlinga. Det er liv og glede når 
mange kjem saman. Alle har opp-
levd Guds nærvær og hjelp i kvarda-
gen gjennom ein bror eller søster i 
”den åndelege kjernefamilien”, eller 
i det personlege disippelfellesskapet. 
Mange har noko å fortelje dei andre. 
Nye menneske har kanskje vorte 
vunne for Herren sidan sist vi var 
samla. Saman stig vi fram for Gud i 
takk og tilbeding. Gud er god! Det 
er godt å tilhøyra Guds store fami-
lie! Det er godt å koma saman for å 
tilbe, vera for Guds åsyn, og høyra 
kva han vil seia oss gjennom sitt 
ord. Tilsyn: Gud sette nokon i for-
samlinga til å vakta, leia og utrusta4. 
Gjennom deira tilsyn får både hus-
forsamlingane og den einskilde hjelp 

3  Jak.5,16

4  Ef.4,11-12; 1.Kor.12,28

til å veksa og utvikla seg. Når vi les 
i Bibelen om alle dei tusenar som 
vart kristne i Jerusalem, Antiokia og 
Roma, forstår vi at det var praktisk 
å føra tilsyn med forsamlinga ved å 
gje tilsynsansvar til dyktige leiarar. I 
dag vil vi seie det slik at det er ei 
kyrkje i byen, men mange forsamlin-
gar. Dette krev koordinering frå eld-
steråd, tilsynsmenn, bydelspastorar 
og andre leiarar.  Husforsamlingane 
i ein bydel eller eit område blir samla 
i bydelsforsamlingar i nærmiljøet. På 
same tid tar vi vare på samhaldet og 
fellesskapet ved å sjå oss sjølve som 
ein del av heile kyrkja i byen. Alle 
strukturar er meint å vere fleksible 
og tene ein hensikt, nemleg å få alle 
kristne til å fungere i fellesskapet. 
Då blir vi lærevillige, og klare til å 
gjere endringar når det trengs. 

kva står i fokus?
I ei forsamling som har fokus på å 
være til for Gud og verte bygd opp 
på Guds måte, så står reelt liv med 
Gud og kvarandre i fokus. Dette kan 
verke sjølvsagt, men er det ikkje. I 
tradisjonelle forsamlingar står ofte 
sjølve møtet/gudstenesta i fokus; 
det er den sentrale hendinga i for-
samlinga sitt liv. Det er ei absolutt 
forventing til aktive medlem om å 
delta på gudstenester og møter. Men 
i ei forsamling etter Guds hjarte står 
møta  ikkje i sentrum, men derimot 
jordnær kjærleik og omtanke! Det 
er forventa at alle tek del i dagleg 
omsorg for kvarandre. Vi er venner, 
vi kjenner kvarandre sine vanskar 
og vi ønskjer å hjelpa kvarandre. 
Vi er kome så nær kvarandre at vi 
veit kor ”skoen trykkjer”, og vi bryr 
oss så mykje at vi vågar å gå inn i 
kvarandre si stoda med medkjensle 

og hjelp. Ein bror og forsamlings-
leiar sa ein gong til meg: ”Erling, eg 
forstår meg ikkje på alt snakket ditt 
om fellesskap og vennskap. No har 
eg vore i denne forsamlinga i førti 
år, og den beste vennen eg har er 
ein ateist som eg arbeider saman 
med på kontoret.” Eg trudde knapt 
mine eigne øyra! Den generasjon 
han tilhøyrde tok berre del i møte-
aktivitetar, men var ukjend med det 
å vera involvert i kvarandre sine liv. 
Det var ”vennskap på avstand”. Det 
er tragisk at nær og djup vennskap 
synest å vere så sjeldan vare i mange 
tradisjonelle kristne samanhengar. 

student eller disippel?
Undervisning og trening av kristne 
har tradisjonelt føregått gjennom 
spesielle seminar, klassar eller kurs 
– og lite gjennom personleg disip-
pelgjering. Gode teoriar og nyttig 
kunnskap blir formidla, men karak-
ter og verdiar blir i liten grad forma. 
Kunnskap blir verdsett veldig høgt. 
Folk er studentar meir enn disiplar. I 
bibelstudiegrupper har folk ein ten-
dens til å vera generelle og uperson-
lege, og gøymer seg bak teologiske 
sanningar som dei drøfter. Men 
folk treng å vera ansvarlege overfor 
kvarandre, og å vera personlege og 
opne. Disippelgjeringa føregår på 
det personlege planet, frå person til 
person. Folk får sjå at livsprinsippa 
blir ”kjøtt og blod” i eins eige liv. 
Personlege ulikskapar verdsettast 
på same tid som ein gudfryktig 
karakter blir forma. Gjennom gode 
førebilete og personleg rettleiing blir 
indre verdiar forma og utvikla. Kvar 
enkelt får hjelp til å bruka Skrifta i 
sitt eige liv. 

fiskarlag
Mange forsamlingar har ulike aktivi-
tetar for å vinna ufrelste menneske 
for Jesus. Nokre satsar på person-
leg evangelisering, andre på kam-
panjar og vekkingsmøte. Dessverre 
er det slik at bare ein mindre del 
av medlemmane tar aktivt del i 
denne evangeliseringa. Guds veg 
er istandsetjing og dyktiggjering av 
kvar enkelt til å vinna vennene og 
familien sin for Jesus. Fellesskapet 
blir på denne måten eit fiskarlag 
som fangar mange ”fiskar”. Mange 
har oppdaga Jesu undervisning og 
apostlane sitt fokus på vinna heile 
”oikos” – nettverk av venner og 
familie. Gjennom vennskap og 
andre naturlege relasjonar blir evan-
geliet forkynt på ein truverdig måte. 
Inderleg og brennande bønn ber 
frukt, og opnar menneskehjarta for 
Guds ord. At dei åndelege nådegå-
vene er i funksjon gjer at sjølv ikkje-
kristne stadfester: ”Gud er verkeleg 
med dykk!” Evangeliet er då ikkje 
teori, men Guds kraft til frelse for 
kvar den som trur! Praktisk kjær-
leiksevangelisering og ei offensiv 
multiplikasjon av små husforsam-
lingar er sjølve kjerna i den vok-
ster som nytestamentlege forsam-
lingar opplever over heile verda. 
Husforsamlingar som ikkje stadig 
utfordrar medlemmane til å vinna 
nye, stagnerer snart og går i oppløy-
sing. Men når dei hjelper kvarandre 
til ein evangeliserande livsstil og set 
mål for neste forsamlingsplanting, 
så tek dei vare på gløden og lever i 
stadig vokster. 

n Erling Thu
erlinthu@online.no

« Guds veg er 
istandsetjing og 
dyktiggjering av 
kvar enkelt til å 
vinna vennene 
og familien sin 

for Jesus. 
Fellesskapet  

blir på denne 
måten eit  

fiskarlag som 
fangar mange 

fiskar »
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Bibelens perspektiv
Det er Jesu legeme vi snakker om, 
og som skal komme til uttrykk i hver 
bygd og by. Bibelens perspektiv er 
veldig forskjellig fra den individua-
listiske tankegangen som preger 
vestens kristne. Vestens tankegang 
med en sterk individualisering og 
betoningen av den enkelte, gjør at 
mange kristne ikke ”ser” Jesu lege-
me. Denne mangelen gjør at vi bare 
ser grupperinger av enkeltkristne 
som vi kaller ”menigheter”, og 
som ofte organiseres i partier eller 
kirkesamfunn som om det handlet 
om politikk. Resultatet er splid og 
konkurranse mellom troende som 
skulle spilt på samme lag. Paulus 
tok et klart oppgjør med partitan-

kegangen i Korint. ”Er Kristus 
delt?” Men Kristus kan ikke deles! 
Umodne kristne forstår ikke det. 
Når vi ser på dagens kristenhet ser 
vi tydelig behovet for å bli ført fram 
til modenhet. 

Menigheten og  
forsamlingene
Paulus sier at menigheten i byen er 
Guds åkerland der noen planter og 
andre vanner, mens Gud gir vekst. 
Gud har bare en menighet på hvert 
sted, men mange forsamlinger. Et 
eksempel er Bergen, med alle sine 
forsamlinger. Vi ønsker å arbeide for 
at menigheten i byen vokser. Når en 
forsamling har framgang, gleder vi 
oss over framgang for menigheten 

i byen. Å bare tenke på sin egen 
forsamling blir for smått. Selvsagt 
ønsker vi at alle er trofaste mot sine 
søsken i den forsamlingen de er – så 
sant det er en livgivende menighet. 
Men vi unner ingen å slite i døde 
former, og innbille seg at det er 
menighet. På samme måte som det 
er nødvendig å starte nye menighe-
ter, så kan det også være nødvendig 
å legge ned menigheter/forsamlin-
ger som ikke fungerer. 

vekst av avhengig  
av kvalitet
La oss se på noen viktige faktorer 
og kvalitetstegn som gir veks og 
gjør menigheter livgivende. Jeg vil 
nevne fire livsbetingelser i tillegg til 

Kirkevekst  
og kvalitet

Menighetsvekst forbindes gjerne med det som 
hjelper den enkelte forsamling til å vokse. Men 
før dette trenger vi å si noe om Jesu legeme. Vårt 
spørsmål er nemlig hele tiden ”Hvilken menighet 
ønsker Gud”? 
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åtte kvalitetstegn fra ”Naturlig kir-
kevekst”. Vi vet at når jordsmonnet 
er godt, såkornet i orden, og vann, 
varme og lys er tilgjengelig i rette 
mengder så vokser det i åkeren. Høy 
kvalitet på alle områder av menighe-
tens liv, fører til vekst og velsignelse. 

livsbetingelse 1:  
guds nåde
Da Barnabas kom til Antiokia så 
han Guds nåde i flokken av troen-
de1. Det gav grunnlag for å arbeide 
videre der, så han hentet Paulus 
for å være med i lederteamet. Om 
ikke Guds nåde er åpenbar i flok-
ken, vil alle forsøk på å gjøre noe slå 
feil. Stolthet vil hindre Guds nåde 
å virke. Gud står de stolte imot, 
mens de ydmyke får nåde2. Det 
første enhver menighet trenger er 
apostler og profeter med nåde til å 
legge grunnvollen på rett måte3. De 
har også evne til å se Guds nåde i 
flokken. Når alle får hjelp til å leve 
i Guds nåde gir det frelsesvisshet, 
trygghet om tilgivelse, og innsikt 
i Guds plan4. Guds nåde oppdrar 
oss og hjelper oss til å arbeide i den 
nåden Gud gir. Slik kan hver enkelt 
fungere i det mål av nåde og tro som 
Gud har gitt ham eller henne5. 

livsbetingelse 2: 
forholdet til guds ord
Bibelen ikke bare inneholder Guds 
ord, den er Guds ord. Hele skrif-
ten er innåndet av Gud, og nyttig 
til å lære oss6. Guds ord er eneste 
rettesnor for alt vi tror og gjør. 
Det er viktig at vi kjenner Guds 
ord slik at vi tenker med utgangs-
punkt i dette. Bare Guds ord vil 
produsere det Gud ønsker. Marie 
Monsen sitt favorittuttrykk var føl-
gende: ”Ånden bruker Ordet”. Alt 
vi forkynner og bygger må være et 
Åndens verk.

livsbetingelse 3: 
fortrolighet med  
den hellige ånd
Menighet er mennesker under Jesu 
herredømme. De er alle døpt med 
én Ånd til å være ett legeme. De 
drikker alle av den samme Ånd, slik 
at de sammen lever fulle av Ånden. 

1  Ap.11,23

2  1.Pet.5,5

3  1.Kor.3,10

4  Ef.1,7-10

5  Rom.12,3-6 ;Ef.4,7

6  2.Tim.3,16

For at menigheten skal leve slik, må 
den ledes av et ”salvet” lederskap. Å 
følge Den hellige ånd er nøkkelen 
til all framgang i Guds rike7. Den 
hellige ånd er utrustende, meget 
oppdatert og relevant i alle situasjo-
ner. Alt som har verdi, skjer i Den 
hellige ånd. 

livsbetingelse 4: 
Åpenbaring av pakt
Menighet er mennesker som er 
kommet inn i den nye pakt i Jesu 
blod8. Vi må kjenne den Gud som 
inngår pakt. Vi må forstå at Kristus 
er den nye pakt, og at vi er i Kristus. 
Pakt er en ubrytelig binding der 
Gud har bundet oss til seg selv 
og til våre søsken. Å elske hveran-
dre som Kristus har elsket oss er 
det nye budet i denne pakten. På 
grunn av manglende åpenbaring 
av pakt er skilsmisse blitt vanlig, 
til og med blant ”kristne” ektepar. 
Med slike tilstander vil ikke menig-
hetene vokse og bli til det Gud vil. 
Fienden har gjort en grundig jobb 
ved å skremme kristne ledere – som 
ikke kjenner bibelens ordbruk – til å 
frykte at pakt har noe med mystisk 
frimureri å gjøre. Resultatet viser seg 
i manglende trofasthet på mange 
nivåer.

vekstkvalitet 1: 
Utrustende lederskap
En menighet vil aldri nå lenger 
enn lederne er villige å gå. Lederne 
må selv leve under autoritet, og ha 
apostolisk tilsyn inn i sine liv. Det 
må være et tjenende lederskap som 
hele tiden arbeider for å utruste hver 
enkelt i menigheten. De leder ved 
eksempel, undervisning og praktisk 
veiledning. De er menn som vet hva 
det vil si å ta opp korset og følge 
Jesus i alt de gjør. De er ikke ute 
etter egen vinning, men lidenska-
pelig opptatt av å se Jesu legeme i 
funksjon. Derfor arbeider de hardt 
for å istandsette de hellige så hver 
kristen kan fungere i å bygge opp 
Jesu legeme. Lederskapet må være 
forent i den samme visjon, og leve i 
enhet og harmoni9.

vekstkvalitet 2: 
Nådegavebasert tjeneste
Hver enkelts tjeneste er bare en del 
av ”menighetens tjeneste”. Her er 

7  Rom.14,17-18

8  Matt.26,28 og Jes. 49,8

9  Salme 133

nøkkelen at hver enkelt kjenner 
menighetens tjeneste for Gud, og 
finner sin funksjon ut fra de nåde-
gaver han har. Tilbedelsens tjeneste 
som menigheten har for Gud gjør 
at alle har del i denne tjenesten som 
tilbedere som tilber Gud i Ånd og 
sannhet. Forsoningen tjeneste er 
en annen slik felles tjeneste. Videre 
blir alle kristne utrustet til oppbyg-
gelsens tjeneste der de i ulike sam-
menhenger lærer å fungere i Åndens 
gaver til gagn for de andre. Alle tar 
del i oppbyggelsen av Jesu legeme 
på ulike måter. Og sist men ikke 
minst: Ambassadørtjenesten. Alle 
tjener Gud på arbeidsplassen og i 
familien ved å være ambassadører 
for Guds rike i hverdag og fest. 
Nådegavene er i funksjon i det dag-
lige livet.

vekstkvalitet 3:  
et brennende trosliv
Den enkelte får hjelp til daglig å lese 
Guds ord og leve stadig fylt med 
Ånden. Det gjør at vi er preget av 
glede, stadig bønn, takknemlighet 
og en rett følsomhet overfor Den 
hellige ånd og de menneskene som 
er rundt oss10. Vi lærer å samarbeide 
med Gud så vi legger vinn på hel-

10  1.Tess5,16-23

liggjørelse. Bare et hellig folk, fulle 
av Den hellige ånd, vil se innhøst-
ningen i den skala Jesus lovet oss. 
Mennesker fulle av Ånden opplever 
et godt menighetsliv11, gode ekte-
skap12, et godt familieliv og et godt 
arbeidsliv13.

vekstkvalitet 4: 
funksjonelle strukturer
Livet finner sin form i fleksible 
strukturer som vokser og forandrer 
seg. Liv og form oppstod sammen 
i skapelsen. Cellegruppe- eller hus-
menighetsstrukturen hjelper oss til 
å tenke mer i retning av familie enn 
bedrift eller organisasjon. Denne 
strukturen både muliggjør og for-
utsetter at alle multipliserer sin egen 
tjeneste og funksjon.

vekstkvalitet 5: livsnære 
fellesskap
Cellegruppene eller samlingen 
i hjemmene er menigheten. Alt 
menigheten gjør, gjør menigheten i 
ditt hus. Kjærlighetsbudet og det nye 
budet kommer til praktisk uttrykk 
både i små og store samlinger14. 

11  Ef.5,18-21

12  Ef.5,22-33

13  Ef.6,1-9

14  Matt.22,36-39 og Joh.13, 34-35

« Guds nåde  
oppdrar oss  

og hjelper oss 
til å arbeide  

i den nåden Gud gir. 

Slik kan hver enkelt 
fungerer i det mål 

av nåde og tro 
som Gud har gitt 
ham eller henne » 

>>
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Hver enkelt forvandles fra ”tappe-
re” til ”fyllere”, og blir positive opp-
byggelsesfaktorer. Gruppene funge-
rer sammen i evangelisering, og alle 
kommer for å bygge opp de andre. 
Her trener og hjelper vi hverandre 
i nære relasjoner med mye bønn og 
praktisk hjelp. Innimellom kommer 
gruppene sammen til gudstjeneste. 

vekstkvalitet 6: 
inspirerende gudstjenes-
ter
Dette er ukens høydepunkt der 
gruppene kommer sammen og til-
ber Gud og hører Hans ord. En ekte 
glede over å se hverandre gjør det 
lett å oppmuntre og styrke hveran-
dre. Fordi vi har forstått tilbedelsens 
tjeneste, stiger vi sammen fram for 
Gud for å tilbe og beundre Ham. 
Tørsten etter Guds ord blir til-
fredstilt gjennom klar og åndsfrisk 

undervisning. Fordi de fleste lever 
evangeliserende vil det stadig være 
nye mennesker som blir invitert med 
på gudstjenestene.

vekstkvalitet 7: 
Behovsorientert  
evangelisering
Alle utrustes til å fungere i forsonin-
gens tjeneste – ved å møte medmen-
neskers behov, og ved å be for sine 
naboer og sin omgangskrets. Alle 
er med og vitner på sin egen måte, 
og deler evangeliet når anledningen 
byr seg. Hver enkelt blir opplært og 
trent til å dele evangeliet ved hjelp 
av Joh.3,16, og frimodig helbrede 
de syke. Evangeliet er Guds kraft til 
frelse. Det virker når vi slipper det 
løs på folk!

vekstkvalitet 8: varme 
relasjoner
Varme relasjoner i lederskapet vil 

forplante seg til hele menighe-
ten, og føre til velsignelse og liv15. 
Vennskap bygges både i hjemmene, 
i gruppene og på kryss og tvers i 
menigheten. Dette utvides selvsagt 
også til naboer og kolleger. Vi gle-
der oss over hverandre, og ler mye 
sammen. Det er viktig å glede seg 
sammen både i arbeid og fritid. Som 
de første kristne spiser vi sammen 
i hjemmene med ekte og inderlig 
glede, og vi bryter brødet sammen 
i det vi proklamerer Kristi død og 
oppstandelse16.

Alle disse faktorene eller vekstkva-
litetene innvirker på hverandre, og 
overlapper hverandre. Til syvende 
og sist er det snakk om å leve det 
livet Gud har gitt oss. Det er en 
spennende prosess. Vi ”inntar lan-
det” litt etter litt. Det er et liv uten 
egenstrev, og med overskudd til alt 
det Gud har kalt oss til.

n Noralv Askeland
noralva@online.no

15  Sal.133

16  Ap.2,46

« – Til syvende og sist er det snakk om 
å leve det livet Gud har gitt oss. Det 
er et liv uten egenstrev, og med over-
skudd til alt det Gud har kalt oss til »

Kreativt og verdig hjelpearbeid: 
Norsk - �llipinsk håndarbeidsfellesskap gir nødvendig levebrød 
og felles skaperglede. Gamle norske mønstre får nytt liv 
når dyktige �lippinske håndverkere lærer 
å lage dem.

Evy Nedrum fra 
Vesterålen lærer 
Ramayan fra Mindoro
å hekle. 

Det er stor 
arbeidsglede blant 

kvinnene som utgjør 
produksjonslaget.

Nyttige og morsomme 
tekstilprodukter 
inspirert av gammelt, 
norsk håndarbeid!

Støtt arbeidet ved å kjøpe produktene! Besøk nettsiden på

www.livelihood.no

t AnnOnse
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kurt og Barbro
Ekteparet Warem hadde ver-
ken familie eller venner som var 
kristne fra før. Av de gamle ven-
nene har noen fleipet med dem, 
og noen har tatt avstand. Men 
flere er blitt oppriktig interessert i 
Jesus. Familiemedlemmer, naboer 
og venner har allerede gitt livene 
sine til Jesus gjennom relasjonen 
til Kurt og Barbro. Ingen av disse 
hadde kontakt med folk i menig-
heten fra før. Nå er de blitt dør-
åpnere til nye miljøer. Med støtte 
fra åpne hjem og gode venner i 
menigheten har Kurt og Barbro 
fått vokse som kristne og blitt 
viktige medarbeidere og vitner 
for Jesus.

fredens hjem
Jesus ga et oppdrag til sytti disipler 
(Lukas 10). De skulle besøke byer 
og steder som Jesus selv planla 
å komme til. Jesus ga disiplene 
klare instrukser: De skulle se etter 
et ”fredens hjem”. Et slikt hjem 
ble kjennetegnet av at de tok imot 
den freden disiplene bar med seg. 
De var velkomne, og fikk både 
husrom og hjerterom. Der skulle 
disiplene bli værende, sa Jesus. 
Han advarte dem mot å gå fra hus 
til hus. Jesus levde selv på denne 
måten. 

fredens menn
Store menneskemengder på flere 
tusen oppsøkte Jesus. Hans hel-
bredelser, undergjerninger og 
ikke minst hans vidunderlige for-
kynnelse hadde gjort ham ufat-
telig populær. Folk trosset både 
sult og tørst, og gikk milevis for 
å oppleve ham. Likevel trakk han 

seg ofte tilbake for å samtale med 
de tolv nærmeste disiplene. I over 
tre år var disse tolv mennene Jesu 
hovedfokus. Han delte hele livet 
med dem; spiste sammen med 
dem, underviste dem, og betjente 
mennesker sammen med dem. 
Og i alt dette gav Jesus oppdraget 
videre. Ikke fra en mann til tusen 
nye, men fra en mann til noen få. 
Jesus hadde funnet sine ”fredens 
menn” som han holdt seg til. 
Målet var at han selv, det levende 
”Ordet”, skulle ta bolig i nye men-
nesker. Jesus ville ikke ha suppor-
tere eller teoretikere, han ville ha 
disipler som kunne leve ut Ordet. I 
all sin skrøpelighet, med krang-
ling, selvhevdelse, sinne, fornek-
telse, tvil og mer til, fikk de utvi-
kle seg til å bli fredens menn etter 
hvert som Kristus vant skikkelse i 
dem! Slik ble de også en levende 
demonstrasjon på Guds rike. Jesus 
var Ordet som hadde tatt bolig i 
blant oss, og boligen utvider seg 
gjennom stadig nye fredens hjem! 
Slik fylles hele jorden med Hans 
herlighet.

vær tålmodig
Har du tid og interesse i å inves-
tere i nye? Jesus gjorde det. Han 
sørget for at disiplene virkelig 
kunne lære å følge ham. Han var 
livsnær, slik at disiplene på alle 
livets området kunne bli preget 
av han. Det samme kan du også 
gjøre! Jesu kom med et løfte til de 
som tok imot fred: ”Om han som 
bor der, vil ta imot fred, skal freden dere 
kommer med, hvile over ham.”  Har 
du tilbudt noen fred med Gud? 
Tok de i mot den freden? Hvis de 
gjorde det, har jeg en gladmelding 

til deg: Gud har lovt at freden som 
du kom med, skal hvile over den 
personen! Kanskje de fremdeles 
tar noen dårlige valg. Kanskje de 
kan virke litt tverr og vanskelig 
enkelte dager. Kanskje de faller i 
synd og ydmyker både deg og dem 
selv. Problemer og utfordringer 
betyr likevel ikke at Guds fred har 
forlatt dem. Husk Jesu løfte: Freden 
dere kommer med skal hvile over ham. 
Spørsmålet du stiller Gud er dette: 
”Er dette et fredens hjem, Gud?” 
Og hvis Gud svarer ja, da har du 
et løfte å forholde deg til. Da skal 
du aldri gi opp!

aldri alene
I kontakten med et nytt ”fredens 
hjem” er det viktig å være flere. 
Jesus sendte alltid ut disiplene to 
og to. Når man er flere sammen 
uttrykkes mangfold. Paulus under-
streker dette i sin undervisning om 
menigheten som Jesu legeme. Alle 
har forskjellige styrker og svakhe-
ter. Slik er det også i møte med 
et fredens hjem – vi fungerer i 
fellesskap og mangfold. Mens 
én har hatt en glimrende under-
visning om Guds farskjærlighet, 
så vil kanskje en annen formidle 
dette med disippelskap på en fan-
tastisk måte. Én kan møte tårer og 
sorg med medfølelse, trøst og en 

klem. Andre kan formidle sann-
heter som setter mennesker fri til 
å komme seg videre i livet. Noen 
profeterer eller helbreder syke, 
andre får folk til å slappe av og føle 
seg hjemme. Så har du fått tillit 
hos en ny person eller familie som 
vil leve for Jesus, så bring raskt inn 
flere fra menigheten. Gjerne noen 
som er annerledes enn deg selv, og 
som har andre gaver og utrustning. 
Da kan dere sammen glede dere 
når dere ser framgang. Slik vil et 
fredens hjem som betjenes av flere 
modnes og komme videre. Det er 
som en plante som får rikelig med 
både næring, vann, lys og frisk 
luft. Eller som et barn som møter 
omsorg, får mat, oppmuntring og 
rettledning så det kommer seg på 
beina, begynner å snakke, vokser 
fra bleiene, og strekker seg mot 
nye utfordringer. Til slutt har du 
en moden kristen ved siden av deg 
som har lært å elske Gud, ta ansvar 
og gjøre godt mot andre. Ordet er 
blitt ”kjøtt og blod”, og Jesus har 
fått det han beskrev i misjonsbe-
falingen – ekte disipler!

n Rune Ørnes
rune@kfvest.no

« – 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 »

I 2003 valgte Kurt og Barbro Warem å ta i mot Jesus 
og tro på ham. De ble kjent med kristne som åpnet 
hjemmet for dem, og som ble deres base for samtale, 
fellesskap og oppmuntring. Årene som fulgte førte med 
seg både oppturer og nedturer. Sakte men sikkert kom 
ting på plass i forholdet til Gud, og familien ble etter 
hvert selv en base for andre. Ett ”fredens hjem”, som 
Jesus snakket om (Lukas 10), fødte et nytt fredens 
hjem. Slik vokser Guds rike i hjemkommunen Øksnes. 

Fredens hjem
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gud gjer ingenting åleine
Bibelen viser oss at Gud frå opp-
havet har eksistert som tre i ein, 
og ein i tre. Det er ein Gud, men 
tre personar i guddommen. Når vi 
forstår treeininga vil det påverka 
heile måten vi lever på. Treeininga 
er viktig for vår forståing av Gud 
og heile livet! 

Gud er eit heilagt samfunn, ein 
heilag familie av Far, Son og Heilag 
Ande. Han er i seg sjølv opphav til 
familien, og skapte menneske til 
samfunn, fellesskap og vennskap. 
Den treeinige Gud skaper samhald, 
og sett oss inn i ein samanheng.

På dei første sidene i Bibelen 
møter vi Gud som den allmek-
tige Skaparen som skaper gjennom 
Ordet og ved Anden. Dette møn-
steret finn vi i heile Bibelen. Faren, 
Sonen og Anden arbeider alltid 
saman i alt Gud gjer! Med eit men-
neskelege døme vi seia at Gud er eit 
arbeidslag, og ein lagarbeider. Då 
han skapte mennesket sa han: ”Lat 
oss skapa menneske i vårt bilete, 
i vår likning!” Vi er med andre 
ord skapte til å likna på Gud i alle 
ting! Vi er skapte til lagarbeid for å 
avspegla denne sida av Gud.

Ein lagarbeidar tenkjer på dei 
andre. Han tenkjer på heilskapen. 
Han søkjer det beste for alle! Å 

kunna samarbeida, og å kunna seia: 
”Lat oss ...”, er ein guddommeleg 
eigenskap. Motsatsen er det falne 
mennesket som seier stolt: Eg gjor-
de det på min måte!

alt gud gjer avspeglar 
mangfold
Heile skaparverket vitnar om ein 
Gud som elskar mangfold og varia-
sjon. Frå galaksar og stjerner ned til 
den minste blom finn vi eit eines-
tåande uttrykk for Guds mangfald.  
Han skaper berre originalar, ikkje 
kopiar! Kvart einaste menneske er 
unikt! 

Kvart menneske er skapt i Guds 
bilete til å avspegla Gud på ein eine-
ståande måte. Vi er skapt til lov og 
pris for hans herlegdom! Ingen av 
oss kan avspegla heile Guds herleg-
dom, men berre ein liten del. Det er 
berre når vi arbeider saman vi kan 
uttrykkja meir av Guds ære. I det 
kristne fellesskapet kjem mangfaldet 
i Gud til uttrykk på mange måtar!

det er ikkje godt  
å vera åleine
Alt Gud skapte var godt, men 
Gud sa at det var ikkje godt å vera 
åleine! Han brukte illustrasjonsme-
toden til å visa Adam at han ikkje 
var seg sjølv nok. Då Adam skulle 

setja namn på dyra, oppdaga han at 
dei kom i par, okse og ku, merr og 
hingst, osv. Det gjekk opp for han at 
han var åleine, han fann ingen som 
var hans like, ingen som samsvarte 
til seg sjølv. Han oppdaga at det 
ikkje var godt å vera åleine, og han 
lengta etter ein person han kunne 
dela livet sitt med. Som kristne kan 
vi kjenne vi på den same lengten. 
Vi lengtar etter åndeleg fellesskap. 
Vi lengtar etter forpliktande forhold. 
Vi lengtar etter trufast vennskap. Vi 
lengtar etter samfunn med dei som 
deler det same livet i Den Heilage 
Ande. Vi er skapt for fellesskap, og 
Gud har lagt ned i oss ein lengt etter 
dette. 

identitet og mangfald
Vi har ei felles identitet som Guds 
familie, men vi er individuelle barn 
av Gud. Vi er søsken, vi er ulike, 
men vi er glade i kvarandre! Vi har 
ein felles identitet som Kristi kropp, 
men vi er individuelle lemmer på 
Kristus. Vi er lemmer for kvarandre 

i ein kropp. Vi har ulike nådegåver, 
oppgåver og funksjonar, men arbei-
der saman for å uttrykkja Kristi liv. 
Vi har ein felles identitet som Guds 
hus i Anden, men vi er individuelle 
steinar i Andens tempel. Vi er levan-
de steinar som vert bygd saman, og 
fungerer saman i det åndelege bygg-
verket som det kristne fellesskapet 
er. Ein stein utgjer ikkje eit hus! 
Måten vi lever saman på avgjer kor 
godt Gud kjenner seg heime mellom 
oss. Lat oss halda saman og byggja 
saman! Det vi kan gjera saman er 
mykje større enn summen av alt vi 
kan gjera kvar for oss! Ingen av oss 
kan fullføra Guds plan åleine! Det 
oppdraget er så stort at vi berre 
saman med alle dei heilage kan vera 
med å fullføra det!

n Erling Thu 
et@krinet.no

Vi arbeider saman  
– slik som Gud!

« – Vi er skapte til å likna på Gud i alle 
ting! Vi er skapte til lagarbeid for å 
avspegla denne sida av Gud »

På den første sida i Bibelen møter vi Skaparen som arbeider målretta for 
å setja sin plan ut i livet. Gjennom heile Bibelen kan vi følgja han i arbeidet 
han gjer for å fullføra det han har sett seg føre. Når vi forstår kven Gud er, 
og kva plan han har, vil vi verta skapande i å avspegla hans herlegdom i 
det kristne fellesskapet.
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Paulus-teamets framgangsmåte  
slik vi les det i Apostelgjerningane:

oppstartingsprinsipp
Arbeidet utgjekk frå ei lokal forsamling (Apostelgjerningane 13:2)
Dei var konkret leia av Anden (Apostelgjerningane 13:2)
Eit utplantingsteam vart sendt ut  (Apostelgjerningane 13:2)
Utsendinga vart offisielt feira (Apostelgjerningane 13:3)
Deira sterkaste leiarar vart sendt  (Apostelgjerningane 13:2)
Forsamlingane planta nye forsamlingar  (Apostelgjerningane 13:2)

Praktisk strategi
Dei starta nær heimen – Barnabas var frå Kypros (Apostelgjerningane 13:4)
Synagogen var hovudmålet (Apostelgjerningane 13:5)
Dei konsentrerte seg om byar og regionar (Apostelgjerningane 13:6, 16:6)
Forkynninga av Ordet kom i første rekkje (Apostelgjerningane 13:5)
Dei følgde opp dei som var interesserte (Apostelgjerningane 13:7, 43)

leiarskap
Dei innsette eit lokalt leiarskap (Apostelgjerningane 14:23)
Dei utvikla folk frå nye plassar til leiarskap (Apostelgjerningane 16:1-2, 18:26)
Dei endra på laget for å løysa personkonfliktar (Apostelgjerningane 15:39)
Deira eldste vart kalla saman til spesielle samlingar (Apostelgjerningane 20:17)
Dei var praktiske og tilpassingsdyktige (Apostelgjerningane 13:51, 14:3)
Dei rapporterte tilbake til dei som støtta og sendte dei ut (Apostelgjerningane 14:27)

oppfølgingsarbeid
Dei gjekk tilbake for å gje pastoral omsorg (Apostelgjerningane 14:21-22)
Dei skreiv brev med rettleiing og oppmuntring (Apostelgjerningane 15:30-31)
Dei heldt eittårige bibelskular (Apostelgjerningane 11:26, 18:11)
Teologiske saker vart drøfta i brorskap  (Apostelgjerningane 15)
Dei gjorde noko med sosiale problem (Apostelgjerningane 11:28-29)

vokster
Det var ei vektlegging på vokster og på utbreiing
Forsamlinga vaks i tal  (Apostelgjerningane 16:5)
Vokster kom av forkynning og vitning  (Apostelgjerningane 18:5, 19:20)
Ordet vart spreitt i heile regionar (Apostelgjerningane 13:49)
Heile byar fekk høyra ordet  (Apostelgjerningane 13:44)

Forsamlings-
utplanting  
á la Paulus 
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openberring av kristus
Apostelen og profeten saman, er 
berarar av ei openberring av Kristus 
som er heilt nødvendig for å kunna 
fungera som Kristi lekam. Den 
apostoliske og profetiske tenesta 
er knyta saman på ein slik måte at 
dei er gjensidig avhengige av kvar-
andre, og utan deira grunnvoll og 
openberring vil ikkje kristne kunna 
halda saman i trufaste forhold. 
Utan deira teneste vil heller ikkje 
Jesus kunna byggja kyrkja slik han 
vil ha ho. Profetane er berarar av ei 
openbaring av Kristus, alle synene 
deira er Kristussyner. Dei vil hjelpa 
Guds folk til å sjå Guds frelsesplan 
i Jesus Kristus. Dei vil opna auga for 
Guds herlegdom. Dei vil hjelpa folk 
å verta opptekne av koss Gud vil ha 
huset sitt, koss han vil folket hans 
skal vera. Dei vil hjelpa folk å sjå 
endemålet for trua, og hjelpa dei å 
fullføra verket. Dei vil hjelpa Guds 
folk til å sjå notida i lys av framtida, 
i lys av Guds plan, i lys av Guds 
lovnader, og dermed hjelpa dei til 
handling i dag som vil føra dei dit 
Gud vil ha dei i morgon.

Profeten gjer folk brenn-
ande og heilhjarta
Profetane er glødande og brenn-
ande for Gud. Dei brenn for Guds 
ære. Dei er glødande i sitt hat mot 
alt Gud hatar. Dei er brennvarme i 
sin kjærleik til alt Gud elskar. Når 

dei er blant Guds folk, vil dei gjera 
dei brennande ivrige og heilhjarta i 
si teneste for Gud. Profeten Jeremia 
seier at han ikkje kunne teia stille, 
for då vart det ein eld som brann i 
beina hans. Eit av dei mest vanlege 
orda som vert nytta om profetane 
på hebraisk, kan tyda å koka over. 
Det tyder på at dei hadde ei indre 
drivkraft, ei indre trykk som gjorde 
at dei forkynte ordet frå Gud med 
stor kraft og tyngde. Når profetane 
oppbygger Guds folk vert det fri-
gjort åndskraft i hjarto, så dei flyt 
over av gode og klare ord. Har du 
vorte utrusta av ein profet vil du 
ikkje nøla og famla, men tala tydeleg 
og frimodig om kva som er rett og 
galt, om omvending og frelse, og om 
likesæle og fortaping.

Profeten hjelper folk til å 
kjenna guds hjarta
Dei orda profetane bar fram vart 
ofte kalla ei bør. Det var ord som 
låg tungt på dei. Det var ikkje lett-
vinte ord dei slong frå seg, nei, det 
var eit alvorleg ord, domsord som 
dei bar fram med tyngde. Orda dei 
bar på var Herrens bør; det var det 
som låg på Guds hjarta. Dei følte 
det Gud følte; harme, vreide, og 
stor sorg over synd hjå folket. Når 
profeten får virka i ein kyrkjelyd vil 
folk ikkje ta lettvint på Guds ord, 
men forstå kva som ligg på Guds 
hjarta, og kjenna hans hjartelag i det. 

Dei vi læra å bera Herrens ord fram 
med sterke og gudelege kjensler. Dei 
vil uttrykkja glede, harme, sorg – så 
folk kan forstå Guds hjarta i det han 
seier og gjer.

Profeten hjelper folk til å 
sjå kva gud gjer
Profetane vart kalla sjåarar. Det 
kunne liggja i dette at Gud tala til dei 
gjennom syner; dei såg Guds ord, og 
dei såg kva Gud tala inn i ei serskild 
stoda. Det kunne og innebera at dei 
såg Guds plan og vilje, dei forstod 
kva som låg på Guds hjarta. Dei såg 
forbi det ytre, og kunne sjå kva som 
gøymde seg i eit menneskehjarta. 
Eller dei kunne sjå kva som låg 
bak ytre hendingar i si samtid. Dei 
forstod den åndelege stoda, og såg 
bakom ytre fasade. Profetane vil i 
dag hjelpa folk til å sjå på liknande 
måtar. Profetane vil gjera Guds folk 
dugelege til å sjå Guds plan for vår 
tid, og å formidla desse visjonane på 
ein slik måte at folk vender om for å 
få livet sitt i rett skikk.

Profeten hjelper folk til å 
ha rett identitet og fokus
Profeten vart kalla for gudsmann, 

Herrens tenar, eller Herrens sende-
bod. Det ligg i dette at folk forstod 
at dei hadde med Gud å gjera. Dei 
tilhøyrde Gud, og tente Guds plan. 
Dei brann berre for Guds vilje og 
hadde ikkje eigne ambisjonar. Dei 
var sendte med ein bodskap, dei var 
sendte på eit oppdrag. Dei tala og 
handla ikkje på eige initiativ eller 
eigne vegner, dei kom frå Guds nær-
vær, frå Herrens råd, og dei tala ord 
frå Gud. Der profetane får sleppa 
til vil folk få ei forståing av ikkje å 
tilhøyra seg sjølve, men sjå seg sjølve 
som Herrens tenarar. Dei vil sjå seg 
sjølve som gudsmenn og gudskvin-
ner, slike som har med Gud å gjera, 
og tener hans plan i si levetid.

Profeten hjelper kristne til 
å ta ansvar i samfunnet
Profetane var vaktmenn. Dei vaka 
over folket for å åtvara dei mot farar. 
Dei hadde eit tilsynsansvar for fol-
ket på vegne av Gud som ikkje ville 
mista ein einaste av sine. Dei bles i 
trompeten, og kalla folket til strid. 
Dei forkynte Guds ord, og kalla 
folket til omvending. Profetane vil 
i dag hjelpa dei kristne til å vera 
vaktmenn; folk som tek ansvar og 

I all for lang tid har kristne trudd at dei kunne greia seg utan 
profetane si teneste. Det er ei stor misforståing som fått alvor-
lege følgjer i mange kristne samanhengar. Guds ord seier at 
profeten saman med apostelen er sjølve grunnvollen Guds hus 
vert bygd på, medan Jesus Kristus er hjørnesteinen som alt 
rettar seg etter. 

Kvifor treng vi profetar i dag?

« –  Profetane vil gjera Guds folk duge-
lege til å sjå Guds plan for vår tid »
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åtvarar, som kallar til strid og fører 
til omvending – men ikkje til å vera 
grinete gneldrebikkjer.

Profeten vil gjera folk til 
bønnekjemper
Profetane var menn som storma 
Guds kongsstol med djerve bøn-
ner. Dei kunne til og med be Gud 
om å endra på planane sine – og 
Gud høyrde bønnene deira og 
gjorde som dei sa. Dei elska å vera 
i Herrens nærvær, i hans råd. Dei 
var folk som stelte seg i rivnene til 
forsvar for landet. Dei tente Herren 

med å byggja ein mur som kunne stå 
mot fiendehærane. Dei bad lovnader 
igjennom til oppfylling. Når dei får 
rom i ein kyrkjelyd vil dei føda fram 
folk som stormar Guds rike og riv 
det til seg med makt. Dei vil vekkja 
opp djerve bønnefolk som ber store 
bønner og ventar større bønnesvar.

Stoda i kristen-Norge ropar på pro-
fetar. Den åndsfattige kristendom-
men, som vi ser så mange utgåver 
av i vår tid, viser ei skrikande mangel 
etter profetar som kan venda folket 
tilbake til Gud. Når vi samanliknar 

stoda med Guds standard i Bibelen, 
kjem vi veldig til kort. Både i stats-
kyrkja og i frikyrkjene har fråværet 
av den profetiske tenesta like negati-
ve følgjer. Har dei ikkje hatt profetar 
som har tala Guds ord til dei, eller 
har dei ikkje lytta til den profetiske 
bodskapen? Følgjene er katastro-
fale! Den apostoliske og profetiske 
dimensjonen er nesten heilt frå-
verande. Her tar vår største utfor-
dring til, om vi ønskjer vekking og 
gjenreising av bibelsk kristendom. 
Moses, profeten framfor alle profe-
tane i Det gamle testamentet, bad 

denne bønna: ”Gjev at alt Herrens 
folk var profetar! Gjev Herren ville 
leggja Anden sin på dei!”  La oss 
gjera denne bøna til vår, og be at 
Herren reiser opp profetar som kan 
gjera dei heilage dugelege til å tena 
i profetisk glød og salving, og gjera 
kyrkjelydane i Noreg til eit verkeleg 
profetisk folk!

n Erling Thu
et@krinet.no 

« Den åndsfattige  
kristendommen,  

som vi ser så mange  
utgåver av i vår tid,  

viser ei skrikande  
mangel etter profetar  
som kan venda folket  

tilbake til Gud »
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t AnnOnse

norsk
fondsrådgivning

Norsk Fondsrådgivning 
n kan handle med alle godkjente verdipapirfond
n har egen fondsanalytiker / porteføljeforvalter
n samarbeider med Morningstar om metodikk 
 for rådgivningsprosessen
n har ett av markedets beste IT-system 
 for dokumentasjon av rådgivningen
n har høy kompetanse og har lang fartstid 
 innenfor formuesforvaltning

+ Kontakt Robert Erlandsen 95 13 93 00 
 for nærmere informason
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Kva er mi teneste?

Eg møter stadig kristne menneske som leiter etter tenesta si. Dei vil 
oppriktig vera på rett plass i forhold til Guds vilje og å tena han, men 
er frustrerte og fortvila fordi dei ikkje veit kva som er deira særskilte 
teneste eller nådegåve. For andre er denne problemstillinga heilt 
framand.  Går dei på møter og gjev i kollekten, så har dei gjort si 
plikt som kristne. Begge gruppene sit i kvar si grøft.

grunnlaget 
Den eine gruppa tenkjer at det å 
ha ei teneste er eit høgt kall som er 
vanskeleg å koma inn i. Den andre 
gruppa lever uvitande om at dei 
sjølv faktisk har ei teneste, og trur 
slikt berre er for dei som er tilsette 
og lønna. Begge desse haldningane 
endrast av betre forståing av kva det 
vil seia å vera ein kristen! La meg 
først slå fast at i Det nye testamente 
finnest det ikkje noko skilje mellom 
leg og lærd, mellom ”geistlege” og 
vanlege folk – det finnest ikkje to 
klassar av kristne. Alle som trur 
og er født på ny ved Den Heilage 
Ande er søsken i ”Guds familie”, 
”lemmer på Kristi kropp”, ”levande 
steinar” i Guds byggverk, og ”grei-
ner på det same vintre”. Gud har 
gjort dette for oss i Kristus Jesus. 
Det å vera ein kristen er ikkje noko 
privat forhold vi har til Gud, men 
eit personleg forhold til Gud som 
vi delar med mange andre. Ingen av 
oss er kristne åleine. Når vi kjem til 
tru på Jesus Kristus, kjem vi inn i ein 
ny samanheng, eit nytt rike, eit nytt 
samfunn. Det nye livet i Kristus er 
eit liv i fellesskap med dei andre som 
trur på Han.

lemmer på same kropp
Kyrkja som Kristi kropp er eit 
godt utgangspunkt for å forstå sin 
teneste. ”Vi har ein kropp, men mange 
lemer, og alle lemene har kvar sine oppgå-
ver. På same måten er vi alle ein kropp i 

Kristus, men kvar for seg er vi lemer for 
kvarandre” (Rom.12,4-5).  ”Men no 
har Gud gjeve kvar einskild lem sin plass 
på kroppen, så som han ville det. Men de 
er Kristi kropp, og kvar av dykk ein lem 
på han (1.Kor.12,18,27). Apostelen 
seier her noko grunnleggjande som 
vi må få tak i:

n Kyrkja, som er Kristi kropp, 
er éin kropp

n Det er mange lemmer på denne 
kroppen

n Alle lemmene har kvar sine 
oppgåver

n Vi er alle lemmer på Kristus, 
og lemmer for kvarandre

Vi må la desse enkle sanningane få 
gripa oss og styra oss slik at dei kan 
sjåast i livet vårt. Vi høyrer Kristus 
til, og vi er her for kvarandre! Vi 
har alle kvar våre oppgåver. Vi har 
alle fått nådeutrustning frå Gud til 
å fungera saman med dei andre. For 
å kunna finna vår særskilde oppgåve 
eller teneste hjelper det å først forstå 
den felles tenesta vi som kristne har: 
Tilbedingstenesta, oppbyggingste-
nesta, og forsoningstenesta.

Tilbedingstenesta
Tre gonger i Efesarbrevet samlar 
apostelen Paulus endemålet for alt 
vi er og gjer i orda ”til lov og pris 
for hans herlegdom”! Vi er skapt til 
å tilbe Gud. Vi er frelst til å tilbe. Vi 
er salva til å tilbe. Kvar kristen er 
kalla til å vera prest som ber fram 

for Gud åndelege offer som han ved 
Jesus Kristus tek imot med glede 
(2.Pet.2,5).

Denne tilbedingstenesta er ikkje 
avhengig av heilage hus, lovsongskor 
eller flott musikk. Det er ei teneste 
vi kan utføra når som helst og kor 
som helst, ved oppvasken eller ved 
datamaskinen, i bilen eller når du 
sit i bussen, åleine eller saman med 
andre, høgrøysta eller lågrøysta – alt 
etter kva som er passande. Du kan 
alltid tilbe! Høyr kva Guds ord seier: 
Takk alltid Gud og Faderen for alle ting 
i vår Herre Jesu Kristi namn! (Ef.5,20) 
Gjer dette i bøn, og legg alt fram for Gud! 
Bed alltid, i Anden! Vak og hald ut i 
bøn for alle dei heilage. (Ef.6,18) Lat oss 
då ved han alltid bera fram for Gud vårt 
lovprisingsoffer, det vil seia: frukt av lip-
per som lovar hans namn. (Hebr.13,15) 

Legg merke til dette litle ordet 
alltid. Vi har så mykje å takka for! 
Vi har så mykje å be om, for vi ser 
så mykje behov og nød rundt oss! 
Takka Gud, kva som enn møter dykk! 
For det er Guds vilje med dykk i Kristus 
Jesus. (1.Tess.5,18)

Det er Guds vilje for oss å takka 
og tilbe kva som enn møter oss. Vi 
kan stiga fram for Gud i gode og 
vonde dagar. Vi kan tilbe i både dur 
og moll. Når vi har lært å gje Gud 
ære fordi han er den han er, uansett 
kva som hender oss eller våre kjære, 
er vi sanne tilbedarar; slike som Gud 
vil ha. 

oppbyggingstenesta
Alt vi gjer som kristne har dette 
formålet: oppbygging! Dette er 
den andre felles teneste vi har som  

 
« Det å vera ein kristen  

er ikkje noko privat forhold  
vi har til Gud,  

men eit personleg  
forhold til Gud  

som vi delar  
med mange andre »

>>
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kristne. Du vil utføra denne tenesta 
på ein måte som er eineståande for 
deg, med utgangspunkt i den du 
er, dei gåver og evner du er utrusta 
med, og i samsvar med den nåde og 
salving Gud til kvar tid gjev deg. Om 
du forstår dette, vert kristenlivet 
mykje enklare og meir spennande 
å leva! Vi byggjer opp Kristi kropp 
ved å byggja opp kvarandre. Sjå på 
desse formaningane Gud gir oss:

n Tal sanning, kvar med sin 
neste (Sak.8,16)

n Hald fred med kvarandre 
(Mark.9,50)

n Vis truskap i det som høyrer 
andre til (Luk.16,12)

n Elsk kvarandre (Joh.13,34-35; 
Rom 12,10; .13,8; 1.Joh.3,11)

n Ær kvarandre (Rom.12,10)

n Del med kvarandre 
(Rom.12,13; Hebr.13,16)

n Lev i harmoni med kvarandre 
(Rom.12,16)

· n Ikkje døm kvarandre 
(Rom.14,13)

n Set mot i kvarandre  
(1.Tess.5,11)

n Ver samstemte og samlyndte 
med kvarandre (Rom.15,6)

n Ta imot og godta kvarandre 
(Rom.15,7)

n Rettleia kvarandre 
(Rom.15,14)

n Ha omsorg for kvarandre 
(1.Kor.12,25)

n Ten kvarandre (Gal.5,13)
n Ber børene for kvarandre 

(Gal.6,2)
n Strekk dykk langt og ber over 

med kvarandre (Ef.4,2; Kol.3,13)

n Ver gode mot kvarandre 
(Ef.4,32; 1.Tess.5,15)

n Vis medkjensle med kvaran-
dre (Ef.4,32)

n Tilgje kvarandre (Ef.4,32; 
Kol.3,13)

Når vi fungerer saman på denne 
måten skaper vi eit vokstermiljø 
kor vi får fram det beste i kvarandre. 

forsoningstenesta
Alle kristne har fått del i ei forso-
ningsteneste i forhold til sine med-
menneske. Frå den første dag vi 
vart forsona med Gud på grunn 
av Jesu Kristi verk, overgav han 
ordet om forsoninga vidare til oss 
(sjå 2.Kor.5,18-20). Difor er vi alle 
sendebod for Kristus, og Gud sjølv 
talar gjennom oss! Dette har å gjere 
med det vi livet vi lever saman med 
våre medmenneske, ikkje møter og 
aktivitetar. Det har med nabolag, 
arbeidsplass og samfunn å gjera – 
om å ta del i andre sitt liv på ein 
positiv måte, og å vera lys og salt for 
Jesus. Bibelen gjev oss ei enkel rett-
leiing i korleis vi kan utføra denne 
tenesta: 

n Å be og takka for alle men-
neske (1.Tim.2,1)

n Å velsigna og leggja Guds 
namn på alle menneske (4.Mos.6,22-
27; Ap.gj.15,17)

n Å be Gud driva ut innhaus-
tingsarbeidarar (Luk.10,2)

n Å lysa fred over menneske og 
byggja vennskap med dei (Luk.10,5-7)

n Å møta behov og lækja folk i 
Jesu namn (Luk.10,9)

n Å forkynna at Guds rike er 
kome nær. Jesus Kristus er Herre! 
(Luk.10,9)

hjelp til å finne tenesta di
Tenestegåvene (Ef.4,11) er ei gåve 
frå Jesus som ei hjelp i arbeidet. 
Når dei gjer jobben sin vil folk verta 
gjort dugelege til å byggja opp Kristi 
kropp. Når vi tek imot den hjelp dei 
gjev, vert vi sette i stand til å tena 
med alt det gode som ved Guds 
nåde er i oss. Som du no skjøner er 
det ikkje vanskeleg å finna tenesta 
si. Start med å tilbe Gud, bygg opp 
andre og bringe forsoning! Kvar av 
oss har fått tildelt eit mål av nåde for 
å fungera i denne felles tenesta, og 
det er ikkje vanskeleg å gjera det vi 
er utrusta til. Mens du tener Herren 
vil du finne kva du har ein heilt spe-
siell nåde til gjere!

n Erling Thu
erlinthu@online.no 

« For å kunna finna  
vår særskilde oppgåve  
eller teneste hjelper det  
å først forstå den felles  

tenesta vi som kristne har:  
Tilbedingstenesta,  

oppbyggingstenesta,  
og forsoningstenesta »



Livskvalitet i hverdagen www.krf.no

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 verdifor-
midlingen 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 kommersialiserin-
gen og seksualiseringen av barne- og ungdoms tida? 

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!

t AnnOnse
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Jesus fre lste meg!

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

Gud bygger sin menighet!

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

Takk Gud for gode venner

Alle  folkeslag  skal  bli  Jesu  etterfolgere.

Gjennestad Gartnerskole
Stokke i Vestfold

Festmøte
(Onsdag-Lørdag) 
kl.19:30

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

Festgudstjeneste*
(Søndag) kl.10:30

* Med egne barnesamlinger

Familieaktiviteter.

Ungdomssamlinger.

Fellesskap. Venner.

Nye bekjentskap.

Ferie, sommer og sol!

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

Onsdag 15.juli – søndag 19. juli 2009
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