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Leder

i
Presentasjon

Kristent Nettverk er menigheter 
som arbeider sammen for å gjøre Jesus 
kjent, trodd og etterfulgt. Grunnlaget er 
Vennskap, felles grunnverdier og en felles 
drøm om at Jesus skal få det som han vil 
der vi bor. Vi er ikke organisert som et 
kirkesamfunn, men et nettverk av selvs- 
tendige menigheter knyttet sammen av 
apostler og profeter. Gjennom tjeneste- 
gavene (apostler, profeter, evangelister, 
hyrder og lærere) vil vi sette hver enkelt 
troende og menighet i stand til å lykkes 
med oppdraget Jesus har gitt oss.  

Bladet FOLK har vært gitt ut i 25 år. 
Det formidler tidsaktuell undervisning 
som viser Bibelens troverdighet. 

Prinsippene i Guds ord er evige, men 
metodene er fleksible. Gjennom bladet 
FOLK vil vi formidle begge deler. 

Bibeluker og familieleirer er en viktig 
del av nettverkets felles arbeid. Hvert år 
arrangeres konferanser, i påsken i Bergen, 
og hver sommer i Nord-Norge og Sør- 
Norge. Familieleirene har fokus både på 
forkynnelse og lovsang, mye fellesskap og 
aktiviteter for hele familien. 

Bergen Bibelskole drives i regi av 
Kristent Nettverk og Kristent Fellesskap, 
Bergen. Hvert år har 35 elever mu- 
ligheten til å få en ettårig disippeltren- 
ing med fokus på Guds ord og praktisk 

utrustning til å tjene Gud. Teampraksis i 
Norge, Filippinene, India og Bolivia er en 
del av skoleåret. 

FOLK Bibelskole er et tilbud til de som 
vil studere Bibelen på fritiden. Gjennom 
FOLK Bibelskole kan man gjennomgå 
kjerne-pensumet fra bibelskolen i Bergen 
- tilrettelagt som fjernundervisning via 
internett. 

Lær mer om oss på  
www.krinet.no

For noen uker siden møtte jeg et 
ektepar som hadde et brennende ønske 
om å se mennesker møte Jesus i byen 
de bor i. De hadde store tanker og 
visjoner om alt det Gud skulle gjøre. Og 
jeg ble både oppmuntret og interessert 
av å høre på dem. Men da vi snak-
ket mer sammen, oppdaget jeg at de 
var alene, at de ikke hadde noe tro på 
andre kristne i byen og at de egentlig 
ikke trengte andre kristne verken for sin 
egen del eller for å se det skje som de 
hadde en drøm om. Vi fikk etter hvert 
en god samtale om det å tjene Gud 
sammen med Jesus som felles samling-
spunkt, og ikke våre visjoner og planer.

Gud kaller oss til å være med i hans 
store plan. I det å møte Jesus som 

høstens Herre møter vi hverandre i et 
felles oppdrag. Vi er kalt til å ta del i 
det store oppdraget Jesus hadde fra 
sin Far. Han sender oss ut på samme 
måten som han selv ble sendt av Gud.

Når dette gikk opp for de første krist-
ne etter pinsedag, fant de hverandre 
i felles arbeidslag for evangeliet. De 
fungerte sammen både fordi de var 
venner og hadde det fint sammen, fordi 
det var mest effektivt for å formidle 
Guds rike og aller mest fordi de hadde 
sett hva Jesus gjorde. Han bygger sin 
menighet til en kropp som består av 
mennesker som finner sin plass i hel-
heten og gir seg til noe større enn seg selv.

Dette nummeret av FOLK skriver 
om ulike områder av dette. Du får en 
grundig gjennomgang av å fungere i 
team som kvinne og mann. Å se at vi 
er best sammen vil frigjøre mange fra 
å tenke konflikter og unødvendige 
motsetninger. Vi har også en spennende 

artikkel om å være profetisk våken i den 
tida vi lever i. Vårt kall er ikke å klage på 
utviklingen i samfunnet, men vi har et 
kall tl å være Guds svar for folk rundt oss.

Oppdraget vi har fått innebærer å gjøre 
folk til etterfølgere av Jesus. Det innebærer 
både at folk kommer til tro og at de får 
vokse i kjenneskap til Gud. Da trenger 
de å møte mennesker som involverer 
seg i mennesker. Les og bli inspirert til 
å engasjere deg i mennesker rundt deg.

I tillegg får du lese om mennesker som 
blir forandret av Jesus i dag. Evangeliet er 
Guds kraft til frelse, og det virker i dag.

VI har fått verdens viktigste oppdrag 
fra Jesus Kristus. Han har tro på oss, og 
det oppdraget vi har fått er så stort at vi 
trenger hverandre. La deg inspirere og 
utfordre av det du leser, du er viktig for 
det oppdraget Jesus Kristus har gitt oss.

Terje Dahle
tedahle@online.no
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Hvorfor i alle dager har det gått så tregt 
med å se misjonsbefalingen fullført? 
Det spørsmålet har jeg stilt meg mange 
ganger opp gjennom årene. Det står 
ikke på Jesus, han har lovet å være med 
alle slags dager. Det har å gjøre med vår 
respons på befalingen hans. Han har 
gitt et klart oppdrag, og han har lovet 
å være med, men vi må gjøre jobben.
Når vi leser i Bibelen og ser kirkehis-
torien, så er det tydelig at det er en 
sammenheng mellom hvor fokusert 
folk er på relasjonen til Jesus og evnen 
til å gjennomføre oppdraget fra Jesus.

Evangeliet om Jesus Kristus handler 
om en relasjon, ikke en organisasjon. 
Fellesskapet til Jesus er så grunn-
leggende at det er det avgjørende på 
dommens dag.1 Evangeliet handler om 
å komme til Jesus med alt vi er og har, 
og gi oss selv til ham, og gjøre ham til 
sentrum i livet vårt. Alt vi er og gjør 
springer etter dette ut fra fellesska-
pet med Jesus. Her ligger det radikale 
i forhold til evangeliet. Alt som vi gjør 
som har sitt utspring i fellesskapet med 
Jesus er liv, og alt som vi gjør som ikke 
har sitt utspring i Ham bringer død
 
Grepet av Jesus Kristus
Derfor er kilden det viktige, mer enn 
selve handlingen. Dette demonstreres 
til fulle når Jesus blir salvet av Maria i 
Betania.2 Hun brøt alle skikker og rol-
lemønstre da hun som kvinne brøt seg 

inn i middagsselskapet og øste over 
Jesus en salve verdt tusener av kroner. 
Jesus sier at det hun gjorde skal for-
telles der evangeliet forkynnes. Hvorfor 
er dette så viktig for Jesus? Jo, han vil 
få fram at er du drevet av kjærlighet til 
Jesus, kan du bryte ut av roller og skikk 
og bruk uten at det er poenget, fordi 
motivet ditt er rent og viktig for Gud.

Et apostolisk arbeid er preget av en 
slik tankegang. Fokuset er på at Jesus 
og alt vi er og gjør har sitt opphav 
i ham.3 Derfor er åpenbaringen av 
Jesus et viktig kjennetegn på en apostel.4

Paulus beskriver dette når han i 
Filipperbrevet kapittel 3 beskriver hvor-
dan alt som før var viktig mister sin 
verdi fordi han har møtt Jesus Kristus. 
Han blir grepet av Jesus, og det taket 
Jesus får på ham forandrer alt. Han 
ønsker samtidig å gripe Jesus mer, og 
denne nære kjærlighetsrelasjonen er 
kjernen i alt Paulus skriver i sine brev.

Forandret liv i møte med Jesus
   Nye verdier.5

Det blir andre ting som blir viktig. Det 
som betyr noe for oss formes av Gud og 
ikke av samfunnet rundt oss, ikke av jobb, 
karriere, status og anseelse. Prioriteringene 
våre endrer seg fordi det som betyr noe blir 
forandret. Penger blir for eksempel et red-
skap for å velsigne andre og se Guds rike 
gå fram mer enn å øke vårt eget forbruk.

Motivasjon.6

Vi erfarer et møte med Jesus der han tar 
vår synd, egenrettferdighet, stolthet og 
nederlag og gir oss sin tilgivelse og Den 
hellige ånd i bytte. Det skaper en ny 
og indre motivasjon. Det er en åndelig 
motivasjon som er styrt av gudsfrykt og 
kjærlighet. Ikke av skyld, frykt, penger, 
gruppepress eller personlig egotripp. 
En indre åndelig motivasjon er robust 
og gjør oss i stand til å takle mot-
gang og utfordringer uten å feige ut.

Målrettet liv7

Paulus lot seg ikke hefte av ting som 
skjedde med ham og rundt ham slik 
at han mistet fokus. Han hadde et 
oppdrag fra Jesus som gjorde at han 
aldri lot seg stoppe av utfordringer 
eller dvelte ved fortida. Relasjonen 
til Jesus var sterkere enn vanskelige 
folk, forfølgelse, tilbakeslag, ubesvarte 
spørsmål og urettferdig behandling.

Når vi leser misjonshistorien, 
ser vi at akkurat det samme som 
Paulus beskriver i Filipperne kapittel 3 
skjedde med de pionerene som foran-
dret kulturer i vår tid med evangeliet.

Oppdraget former arbeidsmåten
1.    Fokuset blir på å gjøre alle 

sterke i relasjonen til Jesus Kristus.
Paulus sier at han ikke vil vite av noe 
annet enn Jesus Kristus og han kors-
festet.8 Korset har en vertikal og en hor-

I denne tida vi lever i, reiser Gud opp et folk som han utruster 
for å fullføre oppdraget. Det er et folk som lever i fellesskap med 
Jesus på en slik måte at de omfavner spenninger og utfordringer.

Sammen om verdens viktigste oppdrag

1. Matt.7,21-23 +25,1-12 5. Fil.3,7
2. Mark.14,3-9, Joh.12,1-8

3. Ef.4,16, Kol.2,6 + 3,1-11
4. Ef.3,1-5, Gal.1,10-16

6. Fil.3,12, Joh.7,37-38
7. Fil.3,12-14
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isontal stolpe. Den vertikale er størst, 
dvs. at vår relasjon til Gud i bønn, lov-
prisning, takknemlighet og Guds ord er 
det bærende elementet i alt vi gjør. Den 
horisontale dimensjonen, som repre-
senterer fellesskap, vennskap, formi-
dling av evangeliet og lignende, er vik-
tig og nødvendig. Og den er sunn så 
lenge det aldri blir viktigere enn den det 
personlige forholdet til Jesus. Dersom 
det horisontale får for stor plass, blir 
det strev, krav, binding til mennesker, 
avhengighet til ytre ting og til slutt død.
Apostolisk lederskap vil alltid være 
bevisst på dette, og ikke gå snar-
veger for å oppnå kortsiktig gevinst. 
Derfor er mye av lederskapet kob-
let opp til det å be for mennesker 
og arbeide i den usynlige verden.9

Alt som tar Jesu plass i menigheten og 
folks liv blir tatt tak i. Det kan være 
gode ting i seg selv, men det fører til 
sjuende og sist til menneskelige ord-
ninger, religiøse øvelser og fokus 
på ytre ting, og da vil vi reagere.10

 
2.    Vi vil ha en kultur som 

er endringsvillig og fleksibel.
Jesu oppdrag betyr at vi skal se Guds 
rike komme til jord, og ikke at vi skal 
bli fjernet fra realitetene rundt oss. Det 
betyr at vi ser for oss store forandringer, 
utfordringer, kamper, noen nederlag 
og mange seire. Da kan vi ikke ha en 
organisering som er rigid og fastlåst 
med faste roller. Vi skal forandre og pio-

nere. Det betyr at vi ikke vil bygge opp 
et hierarki med roller og tjenesteveg. 
Vi vil ha en organisering på alle plan 
der livet fremmes, vi vil være fleksible 
til å takle forandringer. Fleksibil-
iteten skal ikke fremme tilpasning til 
kulturen rundt oss, men være med å 
gjøre oss i stand til å skape forandring.
For at dette skal lykkes, trenger vi 
sterke familier og foreldre som bygger 
inn verdier hos barna. Da tenker vi ikke 
bare kjernefamilier og biologiske forel-
dre, men åndelige fedre og mødre som 
engasjerer seg i folk, som er tydelige og 
viser omsorg. Mennesker som er trygge 
i Gud og har sterke åndelige foreldre 
er robuste og i stand til å takle trykket 
som kommer når en vil ha reformasjon.
 

3.    Vi blir visjonsstyrt 
og oppdragsfokusert.

Grunnkreftene i det naturlige mennes-
ket er å beskytte, bevare og trygge. Et 
apostolisk arbeid vil utvikle, utruste og 
utfordre. Her ligger det en spenning og 
dynamikk som vi må leve med og omfa-
vne for å lykkes. Vi skal både se opp-
draget i nærmiljøet slik at vi er reelle 
hverdagskristne, samtidig som vi vil 
ta del i et apostolisk arbeid som strek-
ker seg langt forbi våre grenser. Paulus 
skriver mye om dette i flere av sine brev.11

Vedlikeholdskulturer blir utfordret 
av folk med et apostolisk oppdrag. Vi 
trenger omsorg, kjærlighet, empati og 
kvile. Men alt dette har et formål: Vi 

skal bringe evangeliet til verden ende.
I Matteus 9,37-38 sier Jesus at høsten 
er moden, men arbeiderne få, og at vi 
skal be Gud sende ut arbeidere. Ordet 
å sende ut her betyr egentlig å kaste ut/
drive ut. Det innebærer motstand og 
smerte. Det er realitetene i et aposto-
lisk arbeid. Vi tenker videre, videre, 
videre. Evangeliet ble spredt fra Jeru-
salem etter pinsedag, først og fremst 
gjennom at kristne måtte rømme 
byen p.g.a. forfølgelse. Det var ikke 
en planlagt gjennomtenkt strategi der 
alle usikre faktorer var under kontroll.

I denne tida vi lever i, reiser Gud opp et 
folk som han utruster for å fullføre opp-
draget. Det er et folk som lever i felless-
kap med Jesus på en slik måte at de omfa-
vner spenninger og utfordringer. Vi gir 
en respons i tro på samme måte som 
Maria12 når Gud kaller oss til det umu-
lige ut fra våre erfaringer og forstand. 
Da blir det arbeidsforhold for gavene 
som Jesus gir, slik at oppdraget blir 
fullført og Jesu menighet blir moden.13

Terje Dahle
tedahle@online.no

11. Fil.4,10-20,1 Kor.4

10. 2 Kor.11,2-3, Gal.1,6-9, Kol.2,6-19
8. 1 Kor.2,1-2 9. Kol. 2,1-5, Ef.1,15-22 12. Luk.1,38

13. Ef.4, 11-15
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For ei stund sidan fekk eg eit 
oppdrag frå Herren om å læra den nye 
profetiske generasjonen profetiske 
disiplinar, eller øvingar, som ville hjelpa 
dei å vera profetiske og tena Guds plan 
i si levetid. Dette førte til at eg måtte 
setja meg ned for å tenkja gjennom kva 
dei profetiske disiplinane var og koss 
desse klassiske åndelege disiplinane 
kunne vera til hjelp for oss i vår tid.
 
I denne tida då eg søkte Gud, 
minna han meg om ei bok som eg las 
for mange år sidan. Denne boka er 
skriven av Richard Foster og kom på 
norsk for nokre år sidan med tittelen: 
Veier til glede. Den engelske utgåva 
heiter: The Celebration of Discipline. 
I denne boka deler Foster dei klassiske 
disiplinane inn i dei indre disiplinane, 
disiplinar i fellesskapet og dei ytre 
disiplinane. Dei indre disiplinane er å 
meditera og grunna på Guds ord, å be 
og bruka tid med Gud, å fasta og seia 
nei til seg sjølv, og å studera og granska, 
eller å ha ei vaken ånd, eit vake hjarte.
 
I denne artikkelen vil eg sjå på dette å 
utvikla den åndelege disiplinen 
i å vera profetisk vaken ved å 
studera Bibelen, bøker, verda rundt oss, 
naturen, hendingar, folk og han-
dlingar så me kan forstå kva Gud 
gjer og seier til sitt folk i denne tida.
 
Profetane studerte og utforska
Apostelen Peter seier i 2.Pet.1,21 at 

profetane var drivne av Den Heilage 
Ande då dei bar fram profetorda frå 
Gud. Me kan mest få inntrykk av at 
dei var mekaniske reiskap for Anden 
og berre handla i blind tru eller blind 
lydnad. Men dette er langt frå san-
ninga. Blind tru eller blind lydnad er 
aldri rett og kan ikkje sameinast med 
å vera profetisk vaken! Alle menneske 
er personleg ansvarlege for alt me seier 
og gjer, difor kan ikkje blind tru eller 
blind lydnad vera rett. Jamvel om pro-
fetane var drivne av Anden, så vurderte 
og studerte dei sine eigne profetiar.
 
Denne frelsa var det profetane søkte 
etter og ville utforska då dei profeterte 
om den nåden de skulle få. Dei freista 
å finna ut kva tid Kristi Ande, som var 
i dei, viste fram til, og korleis den tida 
skulle vera. For Anden vitna om Kristi 
lidingar og den herlegdomen som sidan 
skulle koma. Det vart openberra for 
dei at det ikkje var seg sjølve, men 
dykk dei tente med bodskapen sin.1

Dei søkte etter og ville studera det 
dei profeterte for å forstå innhald og 
fylgjer av Ordet dei bar fram. Dei freista å 
skjøna og finna ut av ting. Dei 
utforska frelsa og nåden som 
Anden, som var i dei, viste 
fram til. Dei var ikkje passive, men 
aktive då dei høyrde frå Gud. Det var 
ikkje slik at dei i blind tru slukte alt rått. 
Nei, dei granska og utforska for å skjøna 
og finna ut av det dei opplevde Anden sa.

Dei søkte etter den nåden og den 
frelsa Anden vitna om. Dei
ynskte å oppleva og forstå denne frelsa. 
Difor var dei opptekne av kva tid ordet 
frå Gud var for og koss tida då dette 
ordet skulle oppfyllast skulle vera. Dette 
er heilt grunnleggjande i det å ha ei 
vaken ånd og vera profetisk oppegåande. 
På denne måten kunne dei skifta ut 
gamle og nedbrytande tankebanar med 
nye og livgjevande måtar å tenkja på.
 
Fordi dei var profetisk vakne og stilte 
mange spørsmål, og ikkje hadde ei 
passiv blind tru, fekk dei ny 
openberring og større innsikt i Guds 
evige plan. Åge, ein av mine gode 
profetiske venner pleier seia: Utan å 
spørja får me ingenting vita! Når me 
ikkje berre passivt godtek det me 
ser og høyrer rundt oss, men steller 
spørsmål, kan me verta omskapt ved 
å få eit nytt sinn, ved å tenkja i nye 
banar. Då kan me dømma om kva 
som er Guds vilje: det gode, det som 
er til glede for Gud, det fullkomne.2

Profetiske folk forstår 
seg på tidene
I Fyrste Krønikebok kapitel tolv finn me 
forteljinga om dei mange flokkane av 
dyktige folk som slutta seg til David for 
å sjå profetiske ord oppfylt i si levetid. 
Mellom dei som gav seg til David for å 
hjelpa han og heile Israelsfolket å koma 

Å vera profetisk vaken
Det profetiske livet me er kalla å leva er å vera på hogget, stå på 
vakt, stella oss på post, speida og sjå kva Gud seier i kvar stode

1. 1 Pet 1,10-12 2. Rom.12,2
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inn i det Gud hadde lova var ein flokk 
av Issakars-sønene. Dette var menn 
som skjøna seg på tidene, så dei 
visste kva Israel hadde å gjera.3

Det er tydeleg at dette var profetiske 
folk. Dei var vakne og aktive. Dei var 
ikkje passive eller likesæle til det som 
hendte i deira samtid. Dei fylgde med 
og var levande interessert i politikk og 
samfunnsliv. Dei granska og utforska 
tida og samfunnet dei levde i. Ved å 
vera profetisk vakne kunne dei forstå 
og tolka trendar i tida dei levde i.

Ved si vakne innstilling kunne dei 
forstå kva som rørte seg i folkedjupet. 
Dei fekk openberring og innsikt i kva 
Guds folk skulle gjera. Dei fekk nåde til 
å tala Guds ord på ein slik måte at dei 
talte til folkesjela og utløyste handling. 
Bibelen seier at både leiarar og folk 
fylgde råda deira. Fordi dei forstod 
seg på tidene kunne dei svara på 
spørsmål folk verkeleg stilte og ikkje 
koma med svar på spørsmål tidlegare 
generasjonar var opptekne med. Når me 
forstår tida me lever i, kan me tala eit ord 
som er relevant og skaper handling.

Å granska profetiske skrifter 
fører til forståing av tida
Me har alt sett at profetane granska sine 
eigne og andre profetar sine profetord for 
å forstå kva tida desse orda galdt og koss 
tida med oppfylling skulle vera. Dette 
skulle læra oss å vera profetisk vakne når 
me les i Bibelen som er ei profetisk bok. 
Det var dette profeten Daniel gjorde.
I det fyrste året av styringstida til Dareios 
granska eg, Daniel, i bøkene og merka 
meg talet på dei åra som Herren hadde 
tala om til profeten Jeremia – at han ville 
la det gå heile sytti år medan Jerusalem 
låg i ruinar. Då vende eg andletet til Gud 
Herren for å søkja han med bøn og aud-
mjuke ynske, med faste i sekk og oske.5

 
Då Daniel granska dei profetiske 
skriftene kom han til å forstå at tida 
for oppfylling av ordet snart var inne. 
Dei profetiske skriftene hjelpte han 
til å forstå tida han levde i. Han fekk 
innsikt i kor han og tida han levde i 
var i Guds frelsesplan. Bibelen vil alltid 
hjelpa profetisk vakne menneske til å 
forstå si samtid. Faktisk er det slik at 
det er svært vanskeleg å forstå det som 

hender i verda om me ikkje les, med-
iterer og granskar Guds ord i Bibelen.

Då Daniel oppdaga kva dei 
profetiske skriftene sa om tida han levde 
i, vende han seg til Gud i bønn og faste. 
Han grunda på Guds ord. Han søkte 
Gud for meir innsikt. Han studerte og 
granska meir i dei profetiske skriftene 
og fekk meir openberring. Dette lærer 
oss at dei åndelege disiplinane heng 
saman og styrkjer kvarandre. Dess 
fleire av dei me bruker, dess meir 
openberring får me del i. Dei indre 
disiplinane i å meditera og grunna på 
Guds ord, å be og bruka tid med Gud, 
å fasta, og å studera og granska, eller å 
ha ei vaken ånd, eit vake hjarte, fører 
til forståing av tida me lever i og gjer 
at me kan tena Guds plan i vår levetid.

Å leva profetisk er å vera vaken
Jesus kom med mange formaningar 
til læresveinane om å vera vakne så 
dei kunne forstå når tida var inne og 
vera i stand til å samhandla med Gud.
Ver på vakt, hald dykk vakne! For 
de veit ikkje når tida er inne.5

3. 1 Krøn 12,32 4. Dan 9,2-3 5. Mark 13,33
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Ha ei vaken ånd og eit vake hjarte 
inneber å sjå med auga, høyra med 
øyra, lukta med nasen, smaka med 
tunga, føla med hudkontakt og 
medkjensle, og fylgja med i livet rundt 
oss. Vakne folk granskar, utforskar og 
forstår kva Gud gjer og kva han seier 
gjennom bøker, aviser, fjernsyn, hend-
ingar og menneske dei møter. Den som 
er profetisk vaken kan verta brukt av 
Gud til å forandra  folk, personar, sam-
funn, nasjonar, stoder, hendingar ved å 
tala levande ord som fører til handling.

Jesus er eit godt føredøme på å 
ha ei vaken ånd, eit vake hjarte
Eg har nett lese evangelia og har vorte 
slått av undring av kor mykje det står 
om kor vaken Jesus var.6 Det vrim-
lar av uttrykk som seier at Jesus såg, 
fekk auga på, la merke til folk og det 
som hendte rundt han. Han viste ofte 
til naturen, blomar, plantar, fuglar. 
Han samhandla med folk og hen-
dingar og var tilstades i livet på ein 
fantastisk inspirerande måte. Det er 
tydeleg at han var svært medveten og 
studerte det som hendte der han ferdast:

Ein gong sette Jesus seg midt imot 
tempelkista og såg på korleis folk la 
pengar i henne. Og mange rike gav 
mykje. Så kom det ei fattig enkje og la 
i to småmyntar, nokre få øre. Då kalla 
han disiplane til seg og sa: «Sanneleg, eg 
seier dykk: Denne fattige enkja har gjeve 
meir enn nokon av dei andre som la pen-
gar i tempelkista. For dei gav alle av si 
overflod, men ho gav av sin fattigdom alt 
det ho eigde, alt det ho skulle leva av.» 7

Legg merke til at han heilt medvete 
sette seg ned for å sjå på oss folk la pen-
gar i tempelkista. Då han hadde studert 
folka som gav, kalla han til seg læresvein-
ane og underviste dei om den innsikt 
han hadde vunne ved å sjå på folk som 
ofra pengar til templet. Me har mykje å 
læra av Jesus på dette området. Om me 
fylgde litt betre med og studerte ting 
som hender rundt oss grundigare, ville 
me koma fram til djup og nyttig innsikt.

Profeten er ein vaken vaktmann
Når Gud kallar menneske til ei 
profetisk teneste, seier han ofte rett fram 

at det inneber å vera ein vaktmann 
som skal melda det han ser. Profeten 
forstår at han må leva vaken og stå 
på vakt heile dagen og heller ikkje 
slappa av, men vera på post kvar ein-
aste natt. Det er med andre ord snakk 
om ein livsstil i å vera kopla på, å vera 
vaken, å vera på hogget, dag og natt.

For så har Herren sagt til meg: “Gå og 
set ut ein vaktpost! Det han ser, skal 
han melda! Og vaktmannen ropa: 
“Herre, dagen lang står eg på vakt, 
eg er på min post kvar einaste natt. 8
 

I denne samanhengen er det 
viktig å merka seg at det å vera vaken og 
fylgja med i kva som hender er å sjå 
etter Gud. Profetane leitar etter Guds 
finger i det som hender. Profetane ser 
etter teikn på at Gud gjenreiser og 
fullfører det han i tidlegare tider har lova 
å gjera. Profetane ser ikkje etter det van-
skelege, vonde og negative i tida dei lever 
i, dei søker Gud for å forstå kva han gjer 
midt i den vonde og vanskelege stoda.

6. Matt. 4,18,21; 5,1; 8,14,18; 9,2,4, 9,12, 22,23 7. Mark 12,41-44 8. Jes 21,6,8
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Høyr, dine vaktmenn ropar, dei jub-
lar alle i hop. For med eigne augo ser 
dei at Herren kjem heim att til Sion.9

På murane dine, Jerusalem, har eg sett 
vaktmenn. Og dei skal aldri teia anten 
dag eller natt. De som prisar Herren, 
unn dykk ikkje ro! Lat heller ikkje han 
få ro før han byggjer opp att Jerusalem 
og gjer byen til ein lovsong på jorda. 10

Den profetiske vakttenesta inneber 
sjølvsagt at dei også skal vaka over 
Guds folk og åtvara dei om dei synder 
og hjelpa dei til omvending. Profetane 
hjelper Guds folk å halda seg til Guds 
ord og standard.  Når me er vakne 
er me som eit profetisk blylodd som 
viser om veggane er rette eller skeive.11

Menneske, eg set deg til vaktmann for 
Israels ætt. Når du høyrer eit ord frå min 
munn, skal du åtvara dei frå meg. 12

 

Bønnerommet  er eit vakttårn
Profeten Habakukk la merke til kva 
som hende i samtida si. Han var frus-
trert over alt det negative han møtte 
kor han snudde seg. Det var mange 
ting han ikkje forstod og han bar fram 
klagemåla og spørsmåla sine til Herren. 
Han kunne ikkje sjå den rettferdige 
Gud i det som gjekk føre seg i tida og 
samfunnet. ”Herre, kor er du? Kvifor 
grip du ikkje inn? Koss kan du sjå på 
dette som hender utan å gjera noko?” 
Fordi han var vaken, la han merke til 
det som hende i samtida si, men han 
venta ikkje å finna svara i samfun-
net. Han gjekk inn i bønnerommet 
sitt og brukte det som eit vakttårn.
No vil eg stå på vakt, stella meg på post 
og speida og sjå kva han vil tala til meg, 
kva han vil svara på mitt klagemål. 13

Han hadde gjort sine observasjonar og 
bore fram spørsmåla sine, no var det 

tid til å venta på Gud, vera stille og 
fokusera det Gud ville seia. For å vera 
profetisk vaken og fylgja med i det som 
hender i samtida og kunna sjå og høyra 
Gud, treng me å trekkja oss tilbake frå 
ståket og bråket og gå avsides og vera 
åleine med Gud. I bønnerommet kan 
me verkeleg stå på vakt, stella oss på 
post og speida og sjå kva Gud seier til 
oss. Me kan aldri leva profetisk vakne 
utan å bruka tid med Gud i bønn.
Det profetiske livet me er kalla å 
leva er å vera på hogget, stå på vakt, 
stella oss på post, speida og sjå kva 
Gud seier i kvar stode! Då må me 
venda oss til Gud i bønn. Då må me 
øva opp dei åndelege sansane våre 
så me kan sjå syner og læra oss til å 
skilja ut Guds røyst frå dei mange andre 
røystene som gjer seg gjeldande i vår tid.

Erling Thu
erlingthu@gmail.com

9. Jes 52,8 13. Hab 2,1-2

10. Jes 62,6-7
11. Amos 7,7-8 
12. Esek 3,17
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Jeg skriver til dere, mine barn, fordi 
dere har fått syndene tilgitt for hans 
navns skyld. Jeg skriver til dere 
fedre, fordi dere kjenner ham som er fra 
begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, 
fordi dere har seiret over den onde. 1

Når Johannes skriver til oss kristne 
her bruker han bilder fra det naturlige 
liv som vi alle kjenner oss igjen i: 
Livssyklusen, barn – ungdom – voksen, 
er bare slik livet er. Det er den 
naturlige veksten og utviklingen: 
Du fødes inn i verden som et lite 
forsvarsløst barn som trenger lite 
annet enn kjærlighet, varme og mat.

Men du vokser videre, og når etter hvert 
ungdomsstadiet, en fase med store 
omveltninger både fysisk og mentalt. 
Fra å være et barn, avhengig av voksne 

foreldre, til å ha ansvar for livet ditt 
- en modnings- og frigjøringsprosess, 
en selvstendiggjøringsprosess. Du 
begynner å ta viktige avgjørelser i 
eget liv, definerer dine egne verdier og 
normer, tar selvstendige valg som setter 
retningen for livet. Du føler deg 
mer og mer selvstendig og mindre 
og mindre prisgitt dine 
foreldres beslutninger og overstyring.

På mange måter er du nå din egen herre, 
men du innhentes mer og mer av livets 
alvor og plikter på vei inn i de voksnes 
rekker. Singellivet tar slutt og du inngår 
et livslangt ekteskap med din elskede. 
Og så, ut fra kjærligheten skjer det 
forunderlige i livets mysterium: Nå er det 
plutselig du som sitter i foreldrerollen 
med et uskyldig, forsvarsløst lite 
barn i armene og har ansvaret med å 

sørge for kjærlighet, varme, mat og 
trygghet. En ny generasjon har blitt født!

Men hva skjer nå med deg? Jo, du har 
nå gått inn i din viktigste oppgave i 
livet! Viktigere enn karriere, viktigere 
enn egenrealisering, viktigere enn 
opplevelser, viktigere enn å få leve 
ut drømmene, ja, viktigere enn alt!

Ungeskrik midt på natten! 
Aktiviteter på skolen kolliderer med 
fotballkampene du alltid har pleid å gå 
på. Festivallivet om sommeren er ikke 
lenger mulig. Det virker som vi gjør 
noen merkelige valg! Hvorfor får vi 
barn? Vel, spør hvem som helst som er 
forelder om de ville gi fra seg barnet. 
Det er noe i oss som vil bringe fram 
en ny generasjon. Det er en drivkraft 
i oss som vil elske fram disse herlige, 

Det var aldri meningen at de profesjonelle eller et knippe med ildsjeler skulle være de 
som bringer nye barn inn i menigheten, fostrer og mater dem og oppdrar dem. Det var 
ment å være din og min oppgave som alminnelige kristne som har vokst til modenhet.

                   Den modne bringer 
          fram en ny generasjon

1. 1 Joh 2,12-13
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krevende småtassene. “Noe” som gjør 
at vi legger ned og prioriterer om livet!
Det naturlig kristne liv og utvikling

Livssyklusen og beskrivelsene over kjen-
ner de fleste seg igjen i. Men hvorfor 
trekker Johannes inn dette bildet 
i brevet sitt til de kristne? Og hva 
mener han med “barn som har fått 
syndene tilgitt”, “fedre som kjen-
ner han som er fra begynnelsen” og 
“unge som har seiret over den onde”?

Det naturlige livet Gud har skapt oss 
til er på mange måter mønsteret for det 
åndelige livet vi er kalt til. Tenker du 
etter (eller leter) i Det Nye Testamente 
er det veldig mye fokus på åndelig 
vekst og stor vekt lagt på å komme til 
modenhet, om å nå sin fulle vekst, om 
å vokse opp til Han som er hodet osv.
Men hva er “modenhet” i kristen-
livet? Bibelkunnskap? Talegaver og 
evne til å forkynne? Nådegaver? At du 
finner “din plass”? At du blir gruppe-
leder, søndagsskolelærer, cellegruppe-
leder eller kanskje til og med 
pastor eller eldste? Hvordan kan du 
vite når noen er en moden kristen?

Det er selvsagt noe med Åndens frukt 
her som er veldig viktig : Kjærlighet, 
fred, glede, overbærenhet, tålmodighet, 
utholdenhet, trofasthet, mildhet og 
godhet.2 Og vi kunne også funnet fram 

mange skriftsteder om det umodne.3 
Vi forventer at voksne ikke er furtne, 
krangler med alle rundt seg og lignende. 
Det hører barnet til. Den modne har 
vokst forbi dette. Den modne får 
barn, lærer å sette til side sine egne 
behov og bruke tid og krefter på å gi 
gode oppvekstvilkår for sine barn. 
Den modne gir trygghet, kjærlighet 
omsorg er tålmodig, overbærende, 
mild, god, trofast. Hmmm! Dette lig-
ner vel på det vi leste fra Gal 5:22-23?

I det jordiske livet er dette helt 
naturlig, men det skulle være like naturlig 
i det kristne livet! Hva har gått galt? 
Johannes beskriver de tre stadiene med 
største selvfølgelighet og adresserer 
de tre kategoriene hver for seg: 
“Jeg skriver til dere barn fordi….”; 
“Jeg skriver til dere modne fordi….” 
og “jeg skriver til dere unge fordi…”. 
Noe viktig og elementært har blitt 
nesten fraværende i kristenheten og 
det er på tide å ta det tilbake! Det var 
aldri meningen at de profesjonelle 
eller et knippe med ildsjeler skulle 
være de som bringer nye barn inn i 
menigheten, fostrer og mater dem og 
oppdrar dem. Det var ment å være 

din og min oppgave som alminnelige 
kristne som har vokst til modenhet.
Du som er barn i livet med Gud; nyt 
tilværelsen! Dine synder er tilgitt! Du 
er rettferdiggjort og Gud elsker deg!

Er du i kategorien “dere unge”,  
ivrig og sterk. Du har lagt bak deg 
barnestadiet og står for noe selv. Du har 
lært å vurdere hva som er rett og galt, lært 
å styre livet ditt og seire over fristelser! 
Pris Herren! Du er en overvinner!

Men en stor del av oss kristne ser ut til 
å ha stoppet på ungdomsstadiet i vår 
åndelige utvikling! De fleste kristne 
ser ut til å vokse til stadiet “seirende 
unge” hvor de lever gode kristenliv og 
våre menigheter er fulle av fantastiske 
mennesker som lever gudfryktige liv, er 
gode eksempler, trofaste, vennlige og 
har godt rykte blant naboer så vel som 
kolleger. Men så skjer noe merkelig! Alt 
for mange synes å være ufruktbare og 
lever resten av sine liv uten å være invol-
vert i å bringe fram neste generasjon! 
Selvfølgelig er de fleste foreldre i det 
naturlige og oppdrar sine barn til å 
bli som dem selv og det er fantastisk. 

Det naturlige livet Gud har skapt oss til er på mange 
måter mønsteret for det åndelige livet vi er kalt til.

2. Gal 5:22-23 3. Gal 5:19-21
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Men har ikke Gud talt om en større 
utbredelse av evangeliet enn bare den 
reproduksjon vi kristne står for i det 
naturlige? Hvem tar seg av de som 
ikke er del av en kristen, solid familie?

Den impulsive Peter var nok litt vel 
ovenpå da han frimodig proklamerte 
“Om alle de andre forlater deg så gjør 
ikke jeg det, Jesus! Om så jeg skal dø 
med deg, så svikter jeg deg ikke!”. Han 
fikk en lærepenge og skjønte nok at 
egen kraft ikke er det vi skal sette vår 
lit til. Men det var noe herlig og godt i 
Peters bekjennelse! Der var et inderlig 
ønske om å stå med Mesteren gjennom 
alt! Og da Jesus etter sin oppstandelse 
møtte Peter og de andre spurte han 

Peter like mange ganger som han hadde 
fornektet: “Peter! Elsker du meg?” 
“Elsker du meg mer enn de andre?” 
Og Peter fikk igjen bekrefte sin kjær-
lighet til Jesus. Men se på hva Jesus 
gjorde: “Peter! Elsker du meg?”, spurte  
Jesus.  “Ja, Herre! Det gjør jeg!”, svarte 
Peter og legg merke til responsen fra 
Jesus: Første gang: “Fø min lam!” Andre 
gang: “Vokt mine får!”. Og tredje gang: 
“Fø mine får!”. Hva var det Jesus ville 
kommunisere til Peter (og de andre 
disiplene og oss som kom senere)? 
Jo, det Han sa var: “Hvis du elsker 
meg, elsker du de som er mine!”, 
“Elsker du meg legger du livet 
ned for mine disipler!”.

Hvorfor det har blitt slik er ikke lett å 
svare på. Kanskje har det sammenheng 
med profesjonaliseringen i kristenheten? 
Aktivitetsfokus hvor antall møtebe-
søkende og velsmurte arrangementer 
har blitt viktige? Manglende forkyn-
nelse om å vokse til modenhet? Det 
kan være mange og sammensatte 
årsaker, men uansett hva som har 
skylden er det på tide med en 
forandring hvor vi sammen som en kropp 
legger ned våre egne liv og investerer 
vår tid penger og krefter i “venner som 
kan ta imot oss i de evige boliger”.

Men har ikke Gud talt om en større utbredelse av evangeliet 

enn bare den reproduksjon vi kristne står for i det naturlige? 

Hvem tar seg av de som ikke er del av en kristen, solid familie

Torfinn Myhre
torfinn.myhre@sykehuspartner.no
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Evangelisering kan fort bli en del av et 
program, noe vi gjør eller ikke gjør, en 
aktivitet i menigheten. For meg handler 
det om et liv og en livsstil. Evangelisering 
er ganske enkelt å elske Jesus og la denne 
kjærligheten få et praktisk uttrykk ved 
at vi er lydige og gjør det han ber oss om.
 
”For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at 
én er død for alle, derfor er de alle døde.
Og han døde for alle, for at de som lever, 
ikke lenger skal leve for seg selv, men for
ham som døde og stod opp for dem.” 1

Guds kjærlighet snakket på kafèen
Vi var to Herrens tjenere som gikk inn 
på en kafè for at ta en kopp kaffe og 
prate sammen om hva Gud gjorde i 
den byen vi var i. Min venn ledet en 
stor menighet der. Vi satte oss ned og 
hadde en god stund. Mens vi snakket 
sammen, så vi at det kom inn en dame 
med to små barn og satte seg ned ved 
nabobordet. Vi fortsatte samtalen, men 
noe begynte å skje. Jeg opplevde en nød 
for denne damen ved nabobordet. Ikke 
hørte jeg en stemme. Ikke fikk jeg noen 
klare tanker, bare denne indre fornem-
melsen av Guds kjærlighet mot henne. 
Men praten fortsatte mens jeg tenkte 
og tenkte, og til slutt – gikk hun. Hun 
gikk ut igjen med barna sine og jeg 
satt i igjen med denne opplevelsen av 
Guds kjærlighet til henne uten at hun 
visste noe om det. Jeg spurte min venn 
om han kjente henne noe han ikke 
gjorde, men han visste hva hun het.

 Da jeg kom hjem den kvelden ringte jeg 
opplysningen og fikk telefonnummeret 
hennes. Jeg ringte og hun tok telefonen. 
Jeg var litt nervøs, men måtte dele min 
opplevelse med henne. Jeg spurte om 
hun husket oss fra kafèbesøket tidligere 
på dagen, og det gjorde hun. Så delte 
jeg ganske enkelt med henne at Gud 

virkelig elsket henne og at han hadde 
gode planer for henne og barna. Jeg 
følte ikke jeg skulle dele mer enn det, 
og hun takket meg og satte stor pris på 
at jeg hadde ringt til henne. Uken etter 
fikk jeg en mail fra min venn som sa 
at den samme damen hadde kommet 
på møte søndagen og der hadde hun 

Drevet av Guds kjærlighet

1. 2.Kor 5,14 – 15
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tatt imot Jesus som sin herre og frelser. 
Guds kjærlighet snakker til oss, driver 
oss til mennesker. For meg er dette den 
mest vanlige måten Gud leder meg. 

Å elske Gud
Det er dette alt dreier seg om, Guds 
kjærlighet. Gud elsker mennesker, 

alle mennesker! Guds ord sier at Han 
elsket oss først derfor kan vi elske ham 
tilbake. Han elsker oss akkurat slik vi 
er, og han elsker oss så høyt at han ikke 
vil la oss forbli slik vi er. Gud har utøst 
sin kjærlighet i våre hjerter ved Den 
Hellige Ånd, sin kjærlighet. Denne 
kjærligheten tennes i Jesu nærvær. Vi 

elsker ham, og vårt største ønske er å 
ære ham. Hva andre måtte tenke om 
oss betyr lite. Det som betyr noe er hva 
han tenker om dem og at mennesker 
for høre og oppleve det. Vi tjener 
ham, vi tjener brødre og søstre, og vi 
tjener dem han elsker og gav sitt liv for.
 
Jeg har merket at når jeg lever sløvt, 
ikke lever nær Jesus, så har jeg mer enn 
nok med meg selv. Men jo nærmere vi 
kommer Hans hjerte, jo nærmere kom-
mer vi de menneskene han gav sitt liv 
for. Når vi lever nær Kristus, vil vi også 
gripe hans hjerte for de fortapte. Det 
handler ganske enkelt om å elske Jesus 
og gjøre det han ber oss om å gjøre.
 
Jeg har aldri likt ordet evangelisering 
noe særlig. Evangelisering kan fort bli 
en del av et program, noe vi gjør eller 
ikke gjør, en aktivitet i menigheten. 
For meg handler det om et liv og en 
livsstil. Evangelisering er ganske enkelt 
å elske Jesus og la denne kjærligheten 
få et praktisk uttrykk ved at vi er  
lydige og gjør det han ber oss om. Det 
er grunnen til at jeg igjen og igjen 
konkluderer med at det handler om 
å leve full av Den Hellige Ånd, for 
da kan vi ikke være full av noe annet.

”og Menneskesønnen er kommet for å 
oppsøke det som var fortapt, og frelse det.” 2

Når vi følger Jesus, når vi lar Ånden lede 
oss, vil han også gjøre oss til menneske-

Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, 
en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. 
Evangelisering er ganske enkelt å elske Jesus og la denne kjærligheten 
få et praktisk uttrykk ved at vi er lydige og gjør det han ber oss om.
 

2. Luk. 19.19
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fiskere! Bedre kan det ikke bli! 
”Jesus sa til dem: ”Følg meg, så vil 
jeg gjøre dere til menneskefiskere”. 
Men skal du følge ham, må du se 
ham. Og for å se ham må du leve 
full av Den Hellige Ånd. Et godt 
bibelsk barometer på vår åndelige 
tilstand vil være hvor mye vi bryr 
oss om de ufrelste. Ikke lukk opp 
døren for fordømmelse. Jesus vil 
at oppdraget vårt skal være moti-
vert av kjærlighet, ikke av regler, 
påbud og skyldfølelse. Vi må bli 
grepet av dette fantastiske budska-
pet og privilegiet det er å få være 
dets budbringere. Når det skjer, vil 
vår bønn være at alle må få høre 
det, og høre det fra oss. Vi vil gripe 
anledningene Den Hellige Ånd 
gir oss og ønske dem velkommen. 
 
Lev på en sånn måte at du ønsker 
å dele Jesus. Du finner dette 
omskrevet bl.a i 1.Joh.  ”Det vi 
har sett, det vi har hørt, det vi har 
rørt ved – Ham er det vi forkyn-
ner, han er det vi vitner om” . De 
levde i en frisk åpenbaring av Jesus.  
Jesus var livet for dem og de levde 
på en sånn måte at de kunne se 
ham, røre ved ham og høre hans 
egen stemme - og vet du hva? Det 
kan du også – i dag. Du skjønner 
det, at kjærligheten til Jesus, Guds 
kjærlighet i oss snakker, kommu-
niserer og er en enorm kraft. For så 

høyt har Gud elsket verden at han 
ga, og det gjør han fortsatt i dag. 
Kjærlighet var det som drev ham. 
Kjærligheten til alle mennesker, 
og denne kjærligheten virker i dag 
og får oss til å gi oss selv først til 
ham hver dag og så til de rundt 
oss. Korset stiger opp og når ut.

Ta opp korset å følg ham!
”Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som 
grenen ikke kan bære frukt av seg 
selv, men bare hvis den blir på vin-
treet, slik kan heller ikke dere bære 
frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg 
er vintreet, dere er grenene. Den 
som blir i meg og jeg i ham, bærer 
mye frukt. For uten meg kan dere 
ingen ting gjøre. Den som ikke 
blir i meg, blir kastet utenfor som 
en gren og visner. Og grenene blir 
samlet sammen og kastet på ilden, 
og de brenner. Hvis dere blir i meg 
og mine ord blir i dere, da be om 
hva dere vil, og dere skal få det. For 
ved dette blir min Far æret, at dere 
bærer mye frukt og blir mine disi-
pler. Som Far har elsket meg, har 
jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet!

Hvis dere holder mine bud, blir 
dere i min kjærlighet, slik jeg har 
holdt min Fars bud og blir i hans 
kjærlighet. Dette har jeg sagt dere 
for at min glede kan være i dere og 
deres glede kan være fullkommen.  

Og dette er mitt bud: Dere skal elske 
hverandre som jeg har elsket dere. 3

Guds ord er utrolig praktisk. Hver 
gang du leser Guds ord, spør ham 
hvordan kan du leve dette ut i 
hverdagen. Når du går til Guds 
ord, så forvent å møte Jesus Kris-
tus. Du vil finne ham på hver side. 
Men tilbake til skriftstedet over. 
Jesus gir oss et løfte. Han sier at 
hvis vi holder oss til ham, er i ham, 
så vil han være i oss og vi vil bære 
masse frukt. Hvis vi ikke holder oss 
til ham, vil vi ikke produsere frukt, 
det vil si, god frukt. Så sier han 
videre hvordan vi kan være i ham, å 
være i hans kjærlighet; ” Hvis dere 
holder mine bud”. Og hva er hans 
bud? Jo, at vi skal elske hveran-
dre slik som han har elsket oss!

Å elske Herren dreier seg om 
en ting – å adlyde ham. Å elske  
Jesus er veldig praktisk. Jeg er gift 
med verdens beste kone og hver 
dag forteller jeg henne hvor høyt 
jeg elsker henne. Men hvis det er 
det eneste jeg gjør, vil hun etter 
hvert begynne å tvile. Jeg må vise 
det med livet mitt også, i praktiske 
uttrykk. Jesus demonstrerte sin 
kjærlighet ved at han gav sitt liv på 
korset. Det var hans kjærlighet til 
hvert eneste menneske som naglet 
ham til korset. Da Jesus døde på 

3. Joh.15.4-12
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korset, og da Gud reiste ham fra de 
døde, ble det tatt et oppgjør med syn-
den i våre liv. Synden er et lovbrudd 
og dommen over synd er dødsstraff. 
Det betyr at når vi tror at han døde 
for oss og tok vår straff, og vi tar imot 
ham i våre liv som Herre og Frelser, vil 
realiteten av alt det Jesus gjorde på kor-
set for oss bli virksomt i våre liv. Det 
betyr at vi døde med ham og vi stod 
opp igjen sammen med ham til ett nytt 
liv. Når Gud ser oss, ser han Kristus 
død og oppstanden og vi er fri. Jesus 
blir altså min fortid, nåtid og fremtid. 

”Så sa han til alle: “Om noen vil følge 
etter meg, må han fornekte seg selv og 
hver dag ta sitt kors opp og følge meg.”  4

Du er gravid med en høst
Visste du at du har en stor høst på 
innsiden? At du er gravid? “ Jeg sier dere 
sannheten, hvis ikke hvetekornet faller til 
jorden og dør, så blir det bare dette ene. 
MEN hvis det dør, så vil det produsere 
mange nye frø – en stor høst med nytt liv” 5

Det må jo bety at når vi tar opp korset 
vårt hver dag, følger ham og gjør det 
han ber oss om å gjøre, så begynner disse 
frøene på innsiden å spire og vokse og 
bli moden høst som du skal få høste. La 
meg forklare hva jeg mener med dette;

I Ef. 2.10 står det at Gud på forhånd 
har gjort ferdiglagte gjerninger klare for 
oss til å gå inn i.  Gud har, for meg og 
deg, i dag, forberedt ting, mennesker, 
handlinger hvor han vil bruke oss. 

Jeg tror ikke dette bare skjer automa-
tisk, men at det er viktig at vi hører fra 
Den Hellige Ånd, at vi har forvent-
ning om å bli brukt, har tro og for-
ventning for hver dag om å få se disse 
guddommelige stevnemøtene Gud 
har arrangert for oss for lenge siden.
Som jeg har nevnt tidligere kom 
Jesus for å oppsøke det som var for-
tapt for å frelse det. Det må jo bety 
at hvis jeg følger ham, vil ham lede 
meg til de fortapte sånn at han, ikke 
vi, kan frelse dem. Bra, ikke sant?

Men jeg må ta opp mitt kors og 
fornekte meg selv. Noen synes dette 
høres negativt ut, men det er tvert 
imot. Å ta opp korset  og fornekte seg 
selv - er å si nei til det gamle livet, til 
alle de tingene som vil dra meg vekk fra 
Herren og hans vilje og plan for meg. 
Og det betyr at jeg sier ja til Jesus og til 
¨å følge ham hver dag. Korset forløser 
Guds kraft i deg og det forløser Guds 
kjærlighet som er det mest kraftfulle 
som finnes. En enorm kraft. For så høyt 
har Gud elsket verden, at han gav sin 
sønn!  Denne kjærligheten er det jeg 
snakker om. Denne kjærligheten er 
det som blir utøst i ditt hjerte6, og den 
snakker, overbeviser, handler, leder oss.

Som evangelist møter jeg mange enkelt-
personer og menigheter som har dårlig 
samvittighet fordi de føler at de burde 
dele evangeliet. De kjenner på en følelse 
av plikt. Jeg pleier å si til dem som opp-
lever det sånn at de ikke må finne på å 
dele evangeliet med noen. La være. Ikke 

gjør det. Dette svaret overrasker dem. 
”Er ikke du evangelist? Vil ikke du at 
folk skal høre evangeliet?” Jo, selvsagt. 
Men evangeliet er de gode nyhet-
ene. Godt nytt. Det er budskapet om 
Guds enorme kjærlighet, om hva Jesus 
gjorde på korset. Da er det viktig at 
innholdet stemmer med innpakningen.
 
At budskapet og budbringeren forkyn-
ner det samme. Hvis vi drives av plikt-
følelse eller krav, er det vanskelig å for-
midle Guds kjærlighet. Jeg tror at det er 
en av grunnene til at Jesus sa at vi skulle 
be Høstens Herre om å drive arbeidere 
ut for å høste inn. Målet har aldri 
vært å dele evangeliet. Målet er frelse.

Når vi først går til Høstens Herre, vil 
vi få tak i hans hjerte, hans kjærlighet 
og omsorg for mennesker. Når vi så blir 
sendt ut, har vi grepet oppdraget i hjerte, 
og ikke i hodet. Da ikke bare prokla-
merer vi de gode nyhetene – vi er de 
gode nyhetene. Vi er Guds kjærlighet.

”Fremfor alle ting, bevar hjer-
tet ditt, for livet går ut ifra det” 7

Når jeg leser Guds Ord, prøver jeg å 
tenke hva dette betyr ikke bare for meg 
personlig, men også for andre som jeg 
er eller vil komme i berøring med. Guds 
ord sier at jeg må passe på hjertet mitt 
for livet går ut i fra det, ikke bare liv 
for meg, men faktisk liv for andre også!

Pass på hjertet ditt!  Som ung gutt 
gikk jeg ofte på tur med far for å fiske. 

La hans kjærlighet i deg drive deg til mennesker

4. Luk 9,23 6. Rom 5:5 7. Ord. 4:23

5. Joh 2:23-24, NLT.
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En gang vi var på fjelltur ble jeg tørst 
og spurte far om jeg kunne drikke av 
et lite vann vi kom til. Far så på  meg 
og sa:” Sønn, du må aldri drikke 
av vann som er stille. Det kan være 
giftig, men du kan drikke der borte.” 
Jeg snudde meg å så en liten elv som 
rant friskt nedover fjellet. ” Rennende 
vann er friskt, der kan du drikke”.

Den som tror på meg, fra hans 
indre skal det, som Skriften sier, 
renne elver av levende vann.” 7

Hjertet må aldri bli en container med 
stillestående vann. Gud vil at hjertet 
vårt skal være en levende kilde med 
liv for oss og for andre. Da er det vik-
tig at vi bruker tid med ham hver 
dag også, han som er selve kilden.

Korset forløser Guds kjærlighet i liv-
ene våre. Når vi, hver dag vender oss 
til ham og sier ja til ham, drikker av 
Den Hellige Ånd, så er vi knyttet til 
selve kilden og hjertet fylles med livgiv-
ende vann for alle vi møter som tørster.
 
For meg betyr dette helt praktisk at jeg 
bruker tid i Ordet for å høre, se, få åpen-
baring og bli bedre kjent med Jesus .
Det betyr at jeg lever i fellesskap med 
brødre og søstre. Det betyr at jeg setter 
ord på min takknemlighet til Gud ved å 
bruke stemmen min til og uttrykke min 
takknemlighet. Dette er ikke et program 
jeg følger, men det er en del av livet med 
Herren som hjelper meg å fokusere, 
bevare hjertet friskt slik at elven kan 

få renne fritt uten all salgs hindringer.
 Det jeg har oppdaget er at dette også 
gjør at troen får leve i meg . Vi ble født 
på ny da vi med vår munn bekjente og 
trodde i vårt hjerte, ikke hode, at Jesus 
er Herre og frelser. Guds ord sier også at

 ingen kan se Guds Rike uten at de 
er født på ny, altså ved å bekjenne og 
tro i sitt hjerte. Så det å stige frem for 
ham, takke ham, tilbe ham, ha felles-
kap med brødre og søstre gjør at hjer-
tet fylles med frisk tro for dagen i dag.

Å vinne mennesker for Gud skjer ikke 
fra hodet – men fra hjertet. I Johannes 
7 så står at det at fra vårt indre skal 
det renne strømmer av levende vann. 
Fra vårt indre – ikke fra vårt hode.

Gi takknemligheten og kjærligheten 
til Jesus en retning vi dag. Først til-
bake til ham og så ut til mennesker. 
La hans kjærlighet i deg drive deg 
til mennesker – i dag. Husk at kor-
set forløser denne høsten i deg

Hvis vi drives av pliktfølelse eller krav, er 
det vanskelig å formidle Guds kjærlighet.

Arne G. Skagen
ags@krinet.no

8. Joh 7,38
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Noe av det første jeg husker fra jeg kom til 
Norge, er den rene luften jeg pustet inn. 
Det var godt å puste inn ren luft og ikke 
en luft blandet med forurensning som 
jeg var vant med fra hjemlandet, Iran. 
Alt var annerledes her, språket, folkene, 

husene, gatene ja, det meste. Det gikk 
ikke mange måneder før jeg begynte 
i første klasse i Norge og språket lærte 
jeg ganske fort. Årene gikk og vi fikk 
etter noen år oppholdstillatelse i Norge.

Forvandlet av Jesus
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Jeg likte alltid å snakke om det 
åndelige og å høre historier som hadde 
med Gud å gjøre. Jeg ba den faste bøn-
nen som jeg hadde lært som liten før 
jeg la meg hver kveld, i tillegg til at jeg 
ba Gud om at Han skulle gjøre meg til 
en rik og berømt fotballspiller. Ellers 
brydde jeg meg ikke mye om Gud. Jeg 
kalte meg muslim når jeg var med mus-
limer, kristen når jeg var rundt kristne.
 
Etter hvert som jeg ble eldre beg-
ynte jeg å gå ut med venner og fant 
på unnskyldinger til foreldrene mine 
om hvor jeg var så de ikke skulle 
oppdage at jeg var ute for å drikke. 
Jeg hadde det jeg trengte, var godt 
likt av de fleste og var veldig glad 
og fornøyd som jeg hadde det.
 
Sommerjobb som forandret livet
En dag sa en kompis av meg at han 
kunne fikse sommerjobb til meg på 
et gatekjøkken. Jeg takket ja, men 
hadde ingen anelse om at dette kom 
til å forandre livet mitt for alltid. Jeg 
fikk jobb på et kjøkken der vi solgte 
chips, pølser og hamburgere. Sjefen 
min var en kristen som var annerledes 
enn de andre kristne jeg hadde møtt 
tidligere. Han passet ikke inn i det bil-
det jeg hadde av kristne i det hele tatt. 
Han var både ung, normal og kristen. 
Noe jeg ikke trodde gikk an.
En dag jeg kom tilbake fra lunsj 
fikk jeg beskjed om at det var min 
tur til å stå i kassa. Jeg hadde i en 
periode slitt med smerter i kjeven, 
så jeg spurte derfor om jeg heller 
kunne få lov til å lage maten. I stedet 
for å svare på spørsmålet mitt, 

spurte han om han kunne be for 
meg. Det fikk han lov til, og han ba 
denne korte bønnen: ”Bli frisk i Jesu 
navn. Amen”. Jeg opplevde at noe 
skjedde i kjeven og at jeg ble bedre. 
Jeg snudde meg og sa dette til han. 
Han sa bare: ”Ja, jeg ba jo for deg”.

Nå begynte jeg å lese i Bibelen og jeg 
kunne lese i flere timer om gangen. Jeg 
elsket å lese om og å finne ut mer om 
Gud og Jesus. Noe som i seg sjøl var 
et mirakel, siden jeg ikke likte å lese 
bøker i det hele tatt. Jeg hadde en glede 
og en fred som jeg aldri hadde 
opplevd før. Jeg kunne være på rom
met mitt alene og tilbe Gud og lese 
i Hans ord i flere timer uten å bli lei 
eller ha lyst til å gjøre noe annet.

Motstand hjemme
Så begynte jeg å snakke om dette 
med foreldrene mine. Da begynte 
problemene å komme. Pappa sa 
bare at jeg også skulle lese Koranen 
- for så og gjøre et valg om hvilke ret-
ning jeg skulle ta innenfor religion. 
Mamma derimot var redd at 
Allah skulle straffe familien vår 
på grunn av min konvertering til 
Jesus og kristendommen. Derfor 

var hun veldig klar på at jeg var født 
muslim og skulle dø muslim og at 
det å bli kristen var uakseptabelt.

At det ble motstand hjemme 
gjorde at jeg ikke fikk lov til å være 
sammen med andre kristne. I en 
periode vare den eneste muligheten 
jeg hadde til fellesskap med kristne 
at jeg kunne treffe en god, 
kristen  venn i parallellklassen min 
på skolen. Dette var jo litt trist, men 
det gikk greit for meg. Gud var alt 
som betydde noe for meg, og så lenge 
jeg hadde fred med Han var jeg glad. 
Lillesøster så forandringene som 
skjedde i meg og hvordan jeg levde med 
Herren og tok etter noen få måneder 
imot Jesus.
 
Tvil og frustrasjon
Jeg begynte i 2.klasse på 
videregående skole. Venner syn-
tes det var helt merkelig at jeg 
hadde blitt kristen og trodde 
først at det bare var tull, men 
etter hvert som de forstod at jeg 
mente det, var det flere som trakk 
seg unna. Det ble også mange 
diskusjoner om bl.a. The Big bBang 
og om hvorfor akkurat kristen-
dommen var den rette religionen.

Jeg kalte meg muslim når jeg var med 

muslimer, kristen når jeg var rundt kristne.
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I begynnelsen var ikke det ikke noe 
problem, og jeg husker jeg gledet 
meg til å dra på skolen for å snakke 
med venner om Gud og Jesus. Men 
etter noen måneder begynte jeg å 
undersøke mer om The Big Bang og 
andre religioner i tillegg til at jeg beg-
ynte å stille spørsmål om Jesus virkelig 
var Guds sønn. Det ble en tøff tid 
og jeg husker at jeg var så frustrert at 
jeg ikke visste hvor jeg skulle gjøre av 
meg. En dag på vei fra skolen stilte 
jeg Gud et spørsmål som jeg aldri har 
angret på. I min frustrasjon spurte 
jeg om jeg noen gang ville finne ut 
av hva som var sannheten og om 
jeg noen gang kom til å bli like stor 
og sterk i troen min som treet vi 
hadde i nærheten av huset vårt. Det 
treet er så stort at turister kommer 
for å ta bilde av det om sommeren.

 
Bekreftelse fra Gud
Den kvelden fikk jeg utrolig nok lov til 
å dra på et ungdomsmøte som skulle 
holdes ca.25 km fra der vi bodde, og 
faren min kjørte meg. Det kom en 
gjeng fra Ungdom i Oppdrag i Storbri-
tannia for å være sammen med oss. På 
slutten av kvelden kom ei jente fra Ung-
dom i Oppdrag-teamet bort til meg sa 
at Gud hadde gitt henne et bilde og et 
ord til meg. Det bildet hun hadde fått, 
var at jeg var et tre som slo dype røtter, 
og hun sa jeg skulle bli et tre som skulle 
bli stødig og sterkt og bære mye frukt. 
Dette ordet gjorde Gud enda mer reell 
og virkelig for meg. Noe som førte til at 
enda flere mennesker fikk høre om Han 
gjennom at de hørte vitnesbyrdet mitt.
Lillesøster og jeg sto på og ba for forel-
drene våre og om at de skulle møte 
Jesus. Mamma kunne snakke om Gud 
og mirakler, men Jesus ville hun ikke ha 
noe med å gjøre. Pappa derimot kunne 
verken kalle seg muslim eller kristen, 

han ville ha sannheten, men 
kunne ikke se den. Han ba til Gud 
om at Han skulle vise han den.
Mamma blir møtt av Jesus
I slutten av 2009 måtte mamma gjen-
nom en omfattende behandling hos 
tannlegen. Kvelden før behandlingen 
ba hun kun til Jesus om hjelp, ikke 
alle de andre profetene eller de døde 
menneskene som hun tidligere hadde 
bedt til. Hun ba om at det hun hadde 
hørt om Han måtte være sant. At 
han måtte bevise at det var sant og gi 
henne stryke til å gå gjennom behan-
dlingen og vise at han var med henne.

Dagen etter satte hun seg 
skjelvende, bokstavelig talt, i tann-
legestolen og ba igjen samme bønn 
som hun hadde bedt kvelden før. 
I det hun var ferdig med å be, kjente 

hun en ekstrem varme i hele kroppen 
og hun kjente fysisk at Herren kom 
og holdt rundt henne og sa at Han var 
med henne. Hun satt i tannlegestolen i 
tre timer uten og kjenne noen smerte. 
Etter denne opplevelsen forandret livet 
hennes seg og hun gav sitt liv til Jesus.
 
Hele familine frelst
Noen få måneder senere reiste 
hele familien min, for første 
gang, samlet til Bergen for å være 
med på påskekonferansen som 
Kristent Nettverk arrangerer årlig. 
Etter møtet på torsdags kvelden satt 
faren min og jeg i kafeteriaen og 
noen andre som snakket med han 
om Jesus. Pappa ble sterkt møtt av 
Gud og valgte å gi livet sitt til Herren.

I dag er hele familien min frelst, og 
det merkes. Jesus sier at om et men-
neske ikke blir født på ny, kan det 
ikke komme inn i Guds Rike, og det 

forstår jeg bedre nå. Å bli født på ny 
er ikke bare et fint uttrykk eller en 
klisjé som brukes i kristne sammen-
henger, nei, det ren fakta. Når men-
nesker tar imot Jesus, flytter Han på 
innsida og gjør en utrolig forskjell. Det 
har både familien min og jeg opplevd.
Gud berører mennesker nå som aldri 
før. Noen ganger griper Han inn 
direkte, slik som med mamma, men i 
de fleste tilfeller trenger Han at men-
nesker som deg og meg som er til-
gjengelige for å berøre andre. En liten 
berøring på et gatekjøkken forandret 
en hel familie som garantert kommer 
til å være med å forandre mange andre 
menneskeliv. Det er så lite som skal til!

folk@krient.no

Å bli født på ny er ikke bare et fint 
uttrykk eller en klisjé som brukes i kristne 
sammenhenger, nei, det ren fakta. 
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Alle mennesker har en ramme 
som former hvordan vi forstår 
oss selv og verden rundt oss. I 
programmene ”hjernevask” har 
Harald Eia vist oss hvordan 
moderne forskere kan velge én bestemt 
måte å se ting på, og på en slik måte 
at de ser helt bort fra åpenbare fakta. 

Bibelen sier at for oss kristne er det 
Guds ord som setter rammen 
for vår forståelse,1 en ramme 
som er så vid som Gud selv! 

Det er åpenbaringen av hvem Gud er 
som gjør at vi forstår hvem vi er og 
hvorfor vi er. Bibelen sier at vi er en 
Guds skapning som er skapt med en 
guddommelig hensikt. Det er noe annet 
enn å være en celleklump som er et 
resultat av millioner av år med 
evolusjon uten mål og mening.

Frigjørende team = Guds bilde
Helt fra starten av bibelen får vi inn-
blikk i Guds vesen. Han skaper orden 
ut av kaos, setter grenser for vannets 

herjinger, og setter stjerner, sol og måne 
til å råde innenfor angitt tid. I et 
crescendo av kreativitet og 
skapergleder, sier Gud:

”La oss skape mennesket i vårt bilde, 
som et avbilde av oss. De skal råde… 
Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, 
til mann og kvinne skapte ham dem
Gud velsignet dem og sa til dem: 
”Vær fruktbare og bli mange, fyll 
jorden og legg den under dere.” 2

Guds drømmelag

1. Hebr 11.3, NKJV 2. 1. Mos 1.26 - 28
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I disse versene ser vi Far, Sønn og Hellig 
Ånd – et team i fullkommen harmoni 
med seg selv. De er i ferd med å gjen-
skape sitt eget bilde – sitt eget vesen – 
i et nytt team: Mennesket! Guds plan 
er en gjenskapings- og erobringsplan. 

Det nye teamet skal være 
1) velsignet, 
2) reprodusere seg selv og 
3) innta verden på vegne Skaperen. 
Alle disse tre har sin rot i Guds hjerte.

Som mennesker skapt i Guds bilde, 
er vi kalt til å være en avbildning av 
ham, å uttrykke hvem han er.3 Det er 
helt grunnleggende for vår forståelse 
av Gud at Far ikke kan uttrykke 
seg alene. Derfor sies det om Jesus;

”utstrålingen av Guds herlighet og bildet
 av hans vesen, og han bærer alt ved sitt 
mektige ord.”4 og:

”Ingen har noen gang sett Gud, men 
den enbårne Sønn, som er Gud… 
han har vist oss hvem han er.” 5

På samme måte kan heller ikke 
Jesus uttrykke seg uten Far og 
Den Hellige Ånd. Han sier:
”Herrens Ånd er over meg og han har sal-
vet til å forkynne.. åpne blindes øyne.. sette 
undertrykte fri…rope ut et nådens år.” 6 og: 

”Sønnen kan ikke gjøre noe av seg 
selv, men bare det han ser Far gjøre.”.7

Vi ser at i Gud er det en anerkjennelse 
av en dyp avhengighet av hverandre 

– en kjærlighetspakt der målet er 
å ære hverandre og løfte hverandre 
frem.8 Derfor er ikke denne avhengig-
heten på noen måte begrensende, 
men frigjørende i det oppdrag de 

har felles: å gjennomtrenge hele uni-
versitet med sitt nærvær og herlighet.9

Jesu legeme = Guds drømmelag
Guds lengsel er at den selvoppofrende 
kjærligheten som er i ham skal gripe 
oss og få oss til å leve ut fra den. Det 
får betydning får alt vi blir involvert i 
– ikke minst familie og menighetsliv. 
Menigheten er Jesu legeme og Guds 
familie, og alle mennesker, enten de er 
enslige eller lever i ekteskap og familie 
har et kall til å uttrykke og demonstrere 
ham gjennom måten vi lever sammen på.

”Slik kroppen er én selv om den har 
mange lemmer, og alle lemmene 
utgjør én kropp enda de er mange, 
slik er det også med Kristus.” 10

Det er åpenbaringen av hvem Gud er som 

gjør at vi forstår hvem vi er og hvorfor vi er.

4. Hebr 1:3
5. Joh 1:18

6. Luk 4:18
7. Joh 5:19

8. Joh 8:54, 16:14, 17:4
9. Hab 2:14

10. 1. Kor 12:12-13
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”Men nå har Gud satt sammen krop-
pen slik at det som mangler ære, får mye 
ære, for at det ikke skal bli splittelse i 
kroppen, men alle lemmene ha samme 
omsorg for hverandre. For om ett lem 
lider, lider alle de andre med. Og om ett 
lem blir hedret, gleder alle de andre seg.” 11

Å ære hverandre i Herren 
= å frigjøre hverandre i nåden
Bibelen sier at vi ikke skal se på hverandre 
bare som vanlige mennesker, men som 
”nye skapninger i Kristus”.12 Guds 
lengsel er at vi skal se Guds nåde og 
herlighet i hverandre på en sånn måte 
at det å ære hverandre blir naturlig. En 
eldre oversettelse av Rom 12.9 sier at vi 
skal konkurrere om å hedre hverandre
 – det er en av de veldig få konkurran-
sene som er lov i Guds rike. Dette er 
ikke snakk om menneskedyrking ellet 
tomt skryt. Det handler om ikke bare 
å se det skrøpelige karet, men se skatten
– den herligheten Gud har lagt ned i 
hver gjenfødt kristen.13 En trenger ikke 
profetisk gave for å se feil, mangler og 
begrensninger, men en trenger den for 
å se og forløse Guds nåde. Barnabas 
ble kalt oppmuntringens sønn. Som en 
profet og senere apostel så Guds nåde 
da han kom til Antiokia og han gledet 
seg over det. Han oppmuntret og for-

løste den 
nåden han så, men så samtidig at dette 
var større enn ham selv. Så han hentet 
en god venn av seg – Paulus fra Tar-
sus  til å stå sammen arbeidet.14 Det 
var slike egenskaper som gjorde Barn-
abas til den han var – en åndelig far 
som avspeilet sin Fars vesen og hjerte.

Å realisere Guds teamplan 
= grensesprengende!
Den som har sett hvem Gud er, skjønner 
fort at vår moderne selvrealiserende 
individualisme har ikke sin rot i ham, 
men snarere i ham som spurte: ”Har 
Gud virkelig sagt?” Problemet ligger 
ikke i realisering, men i hva og hvem 
som skal realiseres. Gud har tilvei-
ebrakt et enormt potensial for den 
som vil vandre i hans plan. Sjansen 
for at vi begrenser det Gud har plan-
lagt for oss er så veldig mye større enn 
at vi trør utenfor de grenser Gud har 
satt. Det var bare ett tre i hagen som 
det første tjenesteteamet på jorden 
ikke hadde lov til å spise av. Fokuset 
var ikke på begrensninger, men på en 
stor frihet innenfor et stort oppdrag. 

Når Paulus ber oss ikke tenke for store 
tanker om oss selv, men tenke sindig, 
så er det nettopp tjenesteteamet Jesu 
legeme han ber oss ha i fokus.15 Uan-
sett hvor sterk tjeneste og utrustning 
vi måtte ha, gir den bare mening når 
den gis inn for å tjene en større hensikt:  
Å løfte frem og frigjøre de andre. 
Mitt mål av tro er ikke en begren-
sning når det får flyte sammen med 
andres – vi oppdager at hverandres 
mål av tro gjensidig frigjør hveran-
dre i et større felles mål – vi vokser 
opp til ham som er hodet – Kristus.16 
Så viktig var det for Paulus å stå sam-
men med medarbeidere at han forlot 
Troas fordi han ikke fant sin kjære bror 
med medarbeider Titus, enda det var 
en dør som stod åpen for evangeliet 
der.17 Apostler er menn som har grepet 
at Gud er et team og arbeider gjen-
nom team. Derfor opptrer de nødig 
alene, men sammen med andre tjen-
ester, kvinner og menn som utfyller 
dem i det oppdraget Gud har gitt dem.

Fokuset var ikke på begrensninger, men 
på en stor frihet innenfor et stort oppdrag. 

folk@krinet.no

11. 1.Kor 12:24b - 26 14. Apg 11:22-26
12. 2. Kor 5:16-17

13. 2. Kor 4:8 15. Rom 12:3-5
16. Ef 4:14

17. 2. Kor 2:12
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▼ ANNONSE

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

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

1  1.Korinterbrev 10, 6
2  1.Korinterbrev 10, 11
3  1.Korinterbrev 9,9-10
4  1.Peter 1,10-12 
5  2.Korinterbrev 1,20 
6  Efeserne 2,11-22
7  Galaterbrevet 3,14 og 22

Nye kurs våren 2010Bibelskole for folk flest
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Gud er et team hvor Far, Sønn og 
Hellig Ånd fungerer sammen i en 
fantastisk enhet hvor de ærer hveran-
dre og frigjør hverandre et felles opp-
drag – å fylle universet med seg selv. 
Guds plan er så stor – derfor er nåden 
desto større. Vi skal videre se hvordan 
Gud arbeider gjennom sin ordning 
– sitt styre. Mens mange i dag ser på 
ord som styre, autoritet, underord-
ning og lydighet som begrensende, 
har Gud helt andre tanker om dette. 
Nåde og styre er ikke motsetninger, 
men en guddommelig synergieffekt. 

Nåde til tjeneste er lett til-
gjengelig – modenhet er kostbar 
Gjennom den nye pakt er Guds nåde 
gjort tilgjengelig i et så stort mål at 
den herlighet som Moses hadde ikke 
når opp. Nåde er som ordet sier ikke 
avhengig av fortjeneste, ikke en gang 
karakter. Tenk over hvilke disipler Jesus 
autoriserte til å rense spedalske, hive ut 
demoner og reise opp døde. De kran-
glet om hvem som var størst, og ble 
sinte og indignerte på hverandre når 
noen spurte om posisjoner i det kom-
mende riket[i]. Konkurransemental-
iteten drev til dem til å ville stoppe 
dem som fungerte i tjenesten, men 
ikke var på deres lag[ii]. Ja, de var sågar 
klar til å bruke nyvunnet autoritet 
til å utslette en hel landsby[iii]. Mens 
nåden var lett tilgjengelig, var trenin-
gen for modenhet kostbar. Jesus måtte 
refse dem mange ganger, og Peter, som 
skulle bli en av de ledende, ble desto 
mer ydmyket. Du trenger ikke andre 
kvalifikasjoner for å fungere i Den 
Hellige Ånds kraft annet enn enkel 
tro og lydighet. Det har den samme 
virkningen, enten du er mann eller 
kvinne, ny på veien eller moden kris-
ten, og fortjener samme mottakelse og 
respekt. Når det kommer til Guds nåde 
er det ingen begrensninger, og ser vi 
hvor stor hans nåde er, er ikke fokuset 
på begrensninger, men på å innta nye 
områder. Jesus har sagt at vi skal gjøre 
det han gjør og større gjerninger enn 
dette[iv]. Da er det nok land å innta. 

Guds ordning – der hvor nåden 
kanaliseres og kommer til sin rett 
Skal du være med å styre Guds folk, 
derimot, er det flere kvalifikasjoner 
som kreves, og alle har med karakter 
å gjøre, ikke nådegaveutrustningen. 
Her har både modne menn og kvin-
ner en viktig rolle å spille, for kvinner 
å fostre kvinner og se dem utrustet og 

Guds familiestyre:  
Enhet som gir retning og trygghet 
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forløst inn i det Gud har for dem, og 
likeså menn overfor hverandre. Vi har 
sett at Gud begynte sitt verk med å 
skape orden i kaos. En rett forståelse 
av autoritet og underordning er helt 
avgjørende for at vi kan fungere sam-
men slik Gud vil. Autoritet utøvd og 
tatt imot på en rett måte vil utruste, 
myndiggjøre og samtidig gi beskyttelse 
og vern. Rett motivasjon for å utøve 
autoritet er å myndiggjøre og gi rom 
for mennesker til å nå sitt fulle poten-
siale, selv om det går på bekostning av 
en selv. Paulus fullførte forkynnelsen av 
evangeliet i Asia på en slik måte at han 
ikke fant rom for egen tjeneste, lenger, 
og måtte dra fra området[v]. For en 
leder etter 

Guds hjerte vil det være det 
største mål av suksess. På den annen 
side vil feil forståelse av autoritet enten 
føre til underkastelse og underdanighet 
eller også uavhengighet og opprør, 
og begge deler er like galt. Paulus var 
veldig selvstendig som apostel, men 
likevel ikke uavhengig av de andre 
apostlene i Jerusalem[vi] Autoritet 
kan også utøves på feil måte – i den 
hensikt å bygge rundt egen tjeneste 
og organisasjon, heller enn å se men-
nesker myndiggjort, forløst og sendt 
inn i tjenesten Herren har for dem. 
Frukten av dette vil ofte være at i ste-
det for å være sendt og stå sammen i 
et felles oppdrag, så forlater folk med 
kall og utrustning menigheter og 
starter på egenhånd i uavhengighet. 
En mister nødvendig beskyttelse og 
støtte som viktige forutsetninger for 
å lykkes. Guds nåde uten at Guds 
ordning kommer til uttrykk er som 
en kilde uten kanal – det får ikke 
samme retning og gjennomslagskraft. 

Guds ordning i familie og 
menighetsliv 
Når det kommer til Guds ordning i 
familie og menighet, vil vi finne et 

stort samsvar. Det er ikke så rart når 
en skjønner at menighet nettopp er 
Guds familie, og ikke en institusjon. 
Menn og kvinner er satt til å utøve led-
erskap sammen, og innad i det leder-
skapet er det en ordning, der menn er 
gitt det endelige ansvaret som hodet i 
familien[vii]. Det har lite med det fak-
tum at Eva først forbrøt seg mot Guds 
bud, for når Guds ordning refereres til 
i de apostoliske Skriftene, er det alltid 
skapelsen som nevnes først[viii]. Det 
har heller ikke noe med nådegaveu-
trustning å gjøre, for vi har sett at sty-
reansvar ikke har sin basis i dette. Sty-
reansvar er der for å tilrettelegge for 
d e 

andre, oppdage de andres gaver, gi 
dem plass og elske gavene frem. Eks-
empelvis kan en ektemann uten sans 
for økonomistyring ikke undra seg 
ansvaret for dette. Men er han vis, vil 
han gi rom dersom ektefellen har egen-
skaper som han selv ikke har på dette 
området. Samtidig vil han vise en lære-
villig innstilling – ikke likegyldighet. 

Guds ordning i familien – en god 
sirkel av bekreftelse og frigjøring 
I ekteskapet og familielivet har Gud 
gitt menn og kvinner en felles oppgave 
– å underordne seg under hverandre 
i frykt for Kristus[ix]. Det er grunn-
leggende respekt som kommer av at 
vi er nye skapninger og at vi behan-
dler hverandre som søsken og med-
mennesker. Videre nyanserer bibelen 
fokuset, fordi Gud vet hva vi trenger 
mest som kvinner og menn, og hvor 
vi har lettest for å svikte. For menn er 
fokuset på å gi næring til kjærlighet 
og oppmerksomhet[x]. Peter ber men-
nene om å vise konene sine ære, så 
bønnene ikke skal hindres[xi]. Dette 
understreker hvor mye enhet og har-
moni i ekteskapet har å si for at en skal 
kunne tjene Gud sammen effektivt. 
Menns mangel på evne til å verdsette 

ektefellen vil skade enheten og hin-
dre bønnesvar. For kvinner er fokus 
på å vise ektemennene respekt, kan-
skje nettopp når hun ikke opplever at 
de når opp i forhold til sin oppgave. 
Menn som møter respekt på tross av 
feil vil lettere prøve igjen, mens dem 
som hakkes på, reagerer med trass og 
med å trekke seg unna. Menn og kvin-
ner som ser Guds ordning og lever i 
den vil mye lettere havne i den gode 
sirkelen av gjensidig bekreftelse og 
unngå den negative der reaksjoner på 
svikt hos den andre preger situasjonen. 

Guds mål for oss er å se menigheten 
bygd sunn og sterk, og det betyr 
sunne og sterke familier. Guds ord-
ning forstått og levd ut på en rett måte 
vil være en viktig hjelp til å nå dette 
målet. Som samtalepart og veileder for 
ektepar opp igjennom årene, har kona 
mi og jeg sett store forandringer når 
mann og kone har arbeidet seg frem 
til løsninger som de begge har kun-
net stå i tro i forhold til. Det gjelder 

alle områder – kommunikasjon, øko-
nomi, barneoppdragelse. Uten enhet 
hindres bønnene, og Peter sier klart at 
ektemannen har et ansvar for å utøve 
sitt lederskap på en slik måte at enhet 
i tro og felles retning for ekteskap og 
familie oppnås. Kostnaden ved å ta 
avgjørelser uten enhet i tro, er høy. Å 
lede familien i en retning i strid med 
ektefellens tro og samvittighet kan gi 
store skader. Likeså bare å la det skure, 
der en ikke ta ansvar for at en gjennom 
dialog og bønn finner løsning og svar. 
Det er klart at det kan oppstå situas-
joner som krever øyeblikkelig han-
dling. Det vi snakker om her, er den 
overordnede retning på forholdet, tjen-
esten, økonomi, barneoppdragelse, etc. 

  

 

[i] Mark 10.35-45 
[ii]  Mark 9.38 
[iii]  Luk 9.54 
[iv] Joh 14.12 
[v] Rom 15.23, NKJV 
[vi] Gal 2.1-10 
[vii] 11. Kor 11.3; Ef 5.21-33 
[viii]  1. Kor 11.7-9; 1. Tim 2.11-12 
[ix]  Ef. 5.21 
[x]  Ef. 5.25 
[xi]  1.Pet 3.5 

  

Jimmy Thomsen 
folk@krinet.no

Rett motivasjon for å utøve autoritet er å 

myndiggjøre og gi rom for mennesker til å 

nå sitt fulle potensial, selv om det går på 

bekostning av en selv
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Når en ser at Gud er et team, og at 
han arbeider gjennom team, vil mange 
problemstillinger vi strever med få et 
annet perspektiv enn det rent men-
neskelige. Det er ikke snakk om deg 
og meg, isolert sett. Det er snakk om 
at Gud får bygd oss sammen og slik 
uttrykke sin fylde gjennom oss. Mister 
vi dette perspektivet, kan menighet-
sliv fort ende opp med å dreie seg 
om rettigheter og kamp mot både 
følte og reelle begrensninger. Men 
Guds ordning er aldri ment å beg-
rense, men å frigjøre og myndiggjøre 
– selvstendig, men ikke uavhengig. 

Guds ordning i menigheten –  
lederskap er alltid flertall! 
Det er viktig at vi ser at all nåde og 
tjenester er åpent tilgjengelig for alle 
kvinner og menn til å fungere apos-
tolisk, profetisk, evangelistisk, i hyr-
derolle, fostring og undervisning av 
Guds ord[i]. Når det gjelder styreans-
var, har Gud gitt menn et hovedans-
var til å hjelpe både kvinner og menn 
å finne sin funksjon i forsamlingen: 
først apostler som selv er eldste i kraft 
av sin funksjon[ii], og dernest eldste 
som representerer og samarbeider 
med apostler i å se menigheten frig-
jort og moden. For lederskapet i den 
lokale menigheten, Guds familie, 
gjelder det samme prinsippet som i 

familien for øvrig. Gud har innsatt 
teamet mann-kvinne når det kom-
mer til å styre. For Guds ord sier at 
en eldste skal være en kvinnes mann, 
og angir at en kvalifikasjon er at han 
skal styre huset sitt på en god måte. 

Med rett forståelse av styre betyr det at 
det vil stå en sterk og frigjort kvinne 
ved hans side i det felles oppdrag Her-
ren har kalt dem til. Det vil være et 
viktig tegn på et godt styre. Dersom 
han ikke tjener sin hustru og barn slik 
at de trives og blomstrer, hvordan skal 
han få andre til å vokse frem? Styre-
ansvaret er ikke der for å dyrke egen 
nådeutrustning, men for å tilrettel-
egge for og fostre andre. Ingen kan bli 
eldste om ikke kona står helt og fullt 
sammen med ham i 

dette, for 
en eldste skal være en kvinnes mann. 
Det er noe underfundig med at kvin-
ner nevnes først når Guds styre og 
orden er tema. Hun er på ingen måte 
mindre viktig – og hennes frihet til å 
ta initiativ og ansvar er ikke preget 

av begrensninger, tvert imot. Pau-
lus understreker at det kun er når 
vi ikke ser og anerkjenner hveran-
dre og fungerer sammen i innb-
yrdes underordning, at vi beveger oss 
utenfor det Gud har ment for oss. 

Også i rollen som eldste er det slik 
at mannen har et hovedansvar for 
teamet, og at det fungerer slik Gud 
vil: frigjørende for begge parter. Alle 
steder hvor lederskap er nevnt i det nye 
testamente, er det brukt ord i flertall. 
Ikke så rart, for Gud er flertall – tre i 
en. Det er ikke en bibelsk modell med 
én pastor/eldste – det må være flere 
menn som lever på samme måten. 
Lederskapet i den lokale menigheten er 
et team av 

flere mann-
kvinne team, om du vil. Sammen 
med de eldste finner vi menighet-
stjenere som er modne kristne med 
mange ulike gaver og funksjoner som 
naturlig utgjør lederteamet i forsam-
lingen. Når det gjelder menighet-
stjenere er kvalifikasjons  kravene 

Kardemommeby  
versus  

Guds teamstyre 

Alle steder hvor lederskap er nevnt i det 

nye testamente, er det brukt ord i flertall. 

Ikke så rart, for Gud er flertall – tre i én
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gjentatt flere ganger, først for menn, 
så kvinner, og så for gifte, hvor kra-
vet er monogame ekteskap[iii]. Vi 
finner eksempler på at kvinner var 
menighets-tjenere i kraft av seg selv, 
uavhengig av sine menn[iv]. Det er 
altså god anledning for ugifte menn 
og kvinner både å tjene og ha lederans-
var i menigheten gjennom sine gaver. 
Igjen ser vi at Guds gode ordning 
er der for å frigjøre, ikke å begrense. 

Guds ordning  
når det er behov for å avsi dom 
Bibelen gir oss noen områder hvor 
menns spesifikke ansvar for å styre 
kommer til uttrykk. Det gjelder når 
det skal felles dom i spørsmål om lære. 
Eksempelvis var de eldste og apos-
tlene samlet for å avgjøre spørsmålet 
om frelse og omskjærelse[v]. Dette 
understrekes av bibelord som 1. Tim 
2.12, hvor autoritet og lærerfunks-
jonen er satt i sammenheng. Det er 
altså snakk om mer enn å undervise, 
men bringe en dom i lærespørsmål. 

Derfor betyr ikke verset at kvinner 
forbys å undervise når menn hører på. 
Det var Priskilla og Akvilas som la ut 
Guds vei for Apollos, og her nevnes 
interessant nok Priskilla først[vi] . 
Innebar undervisningen de gav auto-
ritet? Helt klart! En autoritet som 
Apollos hadde med seg videre i sin 
tjeneste og som ble til stor velsignelse. 

Tilsvarende ser vi at når nådegaver 
skal prøves, har menn et særlig ans-
var for å bringe inn dom/prøving 
når dette trengs på vegne av hele 
menigheten. Det er i denne sam-
menhengen Paulus nevner sitt ”for-
bud” for kvinner å tale i forsamlingen 
[vii]. At dette ikke er noe totalforbud 
er klart, for i samme brev omtaler 
Paulus kvinner som får muligheten 
til å demonstrere Guds ordning når 
de ber og taler profetisk[viii] . Sum-
men av Guds ord er sannhet[ix]. 
Vi må lese prinsipper ut av bibelen, 
ikke lese forklaringer inn i den.   

Når 
lederskap svikter – hva da? 
Hva gjør en når lederskap svikter? Sit-
ter og venter og gjør ingenting? Både 
menn og kvinner har stilt oppriktige 
og berettigete spørsmål som krever 
svar. La oss som en start ta menigheten 
i Korint, siden Paulus her tar opp flere 
sider ved Guds styre i forsamlingen. 
Det var høyst nødvendig, for denne 
forsamlingen hadde alle symptomer på 
mangel på både lederskap og styre. Det 
var partier og sammenligning. Det var 
folk som levde i seksuell umoral av en 
sånn type som også ikke-kristne skjem-
tes over. De dro hverandre for retten. 
Noen var fulle ved nattverden, mens 
andre var sultne, og det var rot og kaos 
og total mangel på styring i samlin-
gene. Tungetale fikk alt for stor plass 
og knapt noe av det som skjedde ble 
prøvd, slik Guds ord oppfordrer til[x]. 

Det største problemet for Paulus 
var ikke at noen kvinner prøvde å 
rydde opp i møtene[xi], selv om også 

Gudfryktige ledere vil alltid ha respekt for de grensene Gud har satt på deres autoritet, for sann enhet kan aldri eksistere der det er mangel på grunnleggende respekt for andres tro og samvittighet.
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deres holdninger var en sak i akku-
rat denne menigheten. Paulus sier i 
samme avsnitt: ”Hvis noen mener 
å være en profet eller en åndelig, 
så skal han vite at det jeg skriver til 
dere er Herrens bud.”[xii].  Poenget 
Paulus understreker her er nettopp 
at ikke var noen åndelige i Korint. 
De var alle småbarn i Kristus, ute 
av stand til å styre etter Guds ord. 
Det gav seg blant annet utslag i at de 
hadde rettsaker mot hverandre, og 
om det sier Paulus: ”Dette er en skam 
for dere. Finnes det ikke en eneste 
forstandig blant dere som kan ordne 
opp i saker mellom brødre?”[xiii]. 
Nei! Det var det det ikke var. 

Kvinner har opp igjennom årrek-
kene stått opp og tatt ansvar når menn 
har sviktet. Det vil være galt å klandre 
dem. Det som avgjør om ansvar og ini-
tiativ er etter Guds hjerte, er holdnin-
gen som ligger bak. Det er en uavhen-
gig ånd som ikke ser at Gud bygger 

oss sammen og at vi trenger å forholde 
oss til hverandre, som Gud vil til livs. 
Åndelige kvinner vil ta ansvar og ini-
tiativ, men på linje med åndelige menn 
vil de se etter andre å fungere sammen 
med og underordne seg, så de kan 
uttrykke en større helhet og samtidig 
leve beskyttet. Et veldig godt eksem-
pel på dette er Deborah, som hadde en 
profetisk tjeneste i Israel i en tid hvor 
den åndelige tilstanden var tragisk dår-
lig. Hva gjør Deborah? Sitter og venter 
til en mann dukker opp og tar ansvar? 
Nei! Hun tar ansvar og fungerer som 
dommer[xiv] . Det var mye bedre at 
hun gjorde det enn at ingen gjorde det.  
M e n 

i det å bringe inn en 
forandring i situasjonen, opererer hun 
ikke uavhengig, uten å se Guds ord-
ning. Selv om Barak er svak og lite 
selvstendig, bringer hun det profetiske 
ordet til ham og utruster ham til å ta 
det ansvaret som ligger på ham[xv].  

En side ved svikt i menns lederskap 

som vi ser på her, er når den positive 
siden ikke er til stede. En annen side er 
når autoritet misbrukes. Når vi snakker 
om lydighet og underordning i denne 
sammenhengen, må vi være klar over 
at dette alltid er begrenset av egen tro 
og samvittighet. ”Du skal lyde Gud 
mer enn mennesker”[xvi], og :”Det 
som ikke er gjort i tro, er synd.”[xvii]. 
Gudfryktige ledere vil alltid ha res-
pekt for de grensene Gud har satt på 
deres autoritet, for sann enhet kan 
aldri eksistere der det er mangel på 
grunnleggende respekt for andres tro 
og samvittighet. Når det kommer til 

grovere misbruk av auto-
ritet og bruk av fysisk over-
legenhet, som for eksempel 
vold i hjemmet, er det et 
spørsmål om ektepakten 
er overtrådt på linje med 
utroskap. Et lederskap som 
uttrykker Guds ordning 
på Guds måte vil ikke 

gjemme seg bak bibelvers 
om underordning i slike saker, men 
stå for det Guds ordning er ment for 
– trygghet for kone og barn[xviii]. 

Guds ordning  
på Guds måte er svaret! 
Mange vil nok oppleve at det vi er 
vant til å forstå med menighet ikke har 
frigjort kvinner i det potensial Gud 
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Åndelige kvinner vil ta ansvar og initiativ, men på linje 

med åndelige menn vil de se etter andre å fungere 

sammen med og underordne seg, så de kan uttrykke 

en større helhet og samtidig leve beskyttet
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har for dem – ikke minst her i mod-
erne, ”frigjorte” Vesten, ironisk nok. 
Men spørsmålet er like mye om den 
”moderne”, vestlige menighet, slik vi 
har vært vant til å se den, frigjør men-
nesker, både kvinner eller menn inn i 
Guds plan for dem. Skal det skje må 
fokuset bort fra å samle mennesker 
rundt et fåtall tjenester i en ramme 
som passiviserer, over til å myndig-
gjøre mennesker for oppdraget – å 
gjøre folkeslag til disipler. Mange-
len på apostoliske fedre som Pau-
lus og Barnabas vil fort omgjøre det 
Gud har ment skal være et radikalt 
og frigjørende familieforetak til insti-
tusjon og bedriftslignende tilstander.  

I menighet som institusjon vil posis-
joner og arbeids beskrivelse være det 
som styrer mer enn Åndens ledelse og 
initiativ. Skal vi forstå det bibelen sier 
om menn og kvinners funksjon sam-
men i familie og tjeneste, så må vi 
forstå det ut fra den sammenhengen 
det er skrevet. Det er skrevet av utrust-
ende apostoliske fedre som hadde en 
klar målsetning: å legge verden under 
seg med evangeliet og se hver kristen 
bygd sammen og vokse sammen til 
modenhet. Guds ordning gjelder frem-
deles – og til vårt beste. Gud satte i 
menigheten først noen til apostler, der-
nest profeter. Vi kan velge å ignorere 

det, men menighetsliv blir ikke det 
samme uten disse tjenestene[xix]. Det 
er trist om styrefunksjonen, som var 
ment for å se utover seg selv og legge 
ned sitt eget for å se og utruste andre, 
heller blir en flaskehals i Guds fors-
amling. Da blir det lett slik at en må 
ha styrefunksjon bare for å slippe til 
med det Gud har gitt en. I stedet for 
mangfold og gjensidig utrustning i 
menigheten ender en i stedet opp i 
egne ”ministries”, uavhengig av andre 
tjenester. Men ingenting kan få frem 
det Guds egen ordning vil produsere. 

Apostolisk ledelse vil føre til en enhet 
og helhet som er større enn hva hver 
enkelt kan uttrykke og se gjennomført. 
Utfordringer med ulikheter i nåde og 
styrke vil overvinnes og skape en sterk 
gjennomslagskraft for evangeliet. Guds 
ordning står til evig tid. I evigheten vil 
Gud Sønn underordne seg Far, slik at 
Han skal være alt i alle[xx]. Sann ånde-
lighet vil alltid se og søke etter noen å 
fungere sammen med og underordne 
seg under – det er selve evangeliets 
vesen og har sin rot i hvem Gud er. 

[i]   Hele hensikten med tjenestegavene er å utruste 
de hellige. Derfor trenger du ikke være apostel 
for å fungere apostolisk. Du trenger bare å ta 
imot og jobbe med apostler. 

[ii] 1. Pet 5.1; Apg 15. 
[iii] 1. Tim 3.8-12 
[iv]  Rom 16.1 
[v]  Apg 15 
[vi]  Apg 18.26 
[vii]  1. Kor 14.34 
[viii]  1. Kor 11.5 
[ix]  Salme 119.160 
[x]  1. Tess 5.20-21 
[xi]  1. Kor 14.34 
[xii]  1.Kor 14.37 
[xiii]  1. Kor 6.5 
[xiv]  Dom 4.4-5 
[xv]  Dom 4.6-14 
[xvi]  Apg 5.29 
[xvii]  Rom 14.23 
[xviii]   Dette er et så stort og viktig tema at det ikke kan 

belyses i helhet i denne artikkelen. 
[xix]  Ef 4.11-15 
[xx]  1. Kor 15.27-28 

Jimmy Thomsen 
folk@krinet.no
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Anne Britt og Torgeir Sævik sat-
ser langsiktig. Dag for dag, uke for 
uke, gjennom ulike faser av livet, 
har de hatt en livsstil som berører 
andre mennesker. De søker Gud for 
hva de til enhver tid skal gjøre, og 
får oppleve at medmennesker vok-
ser i sin tro og kjennskap til Jesus.

Vi er samlet til husgruppe på Melbu 
i Hadsel kommune. To unge jen-
ter hilser pent, mens de snakker stille 
sammen på rumensk. En eldre kvinne 
kommer inn med et fast grep om 
Bibelen. Det lyser fra øynene hennes. 
Verten er en smilende iraker, som for 
snart et år siden valgte å bli en disip-
pel av Jesus. Det kommer stadig flere, 
og det kommuniseres på fem forskjel-
lige språk. Alle har med seg Bibelen på 
sitt eget morsmål. Temaet for kvelden 
er å være døpt i Den Hellige Ånd. 
Døpt til å være et legeme, og fylt av 
kraft til å leve som Jesu etterfølgere. 

Torgeir ber oss om å slå opp i Apg1.8 
og undervisningen er i gang. Guds ord 
leses høyt på norsk, latvisk, rumensk 
og arabisk. Torgeir underviser engas-
jert og leder oss videre til nye skrift-
steder. Undervisningen avbrytes bare 
av enkelte utfordringer ved tolkingen. 
Det diskuteres ivrig før meningsinn-
holdet er på plass og vi kan gå videre.

Anne Britt og Torgeir Sævik har vært 
i Vesterålen i 22 år. Det siste året har 
Gud åpnet nye dører, og kontaktene på 
Melbu er både interessante og inspir-
erende. Anne Britt og Torgeir har sett 
mennesker komme og dra videre, men 

selv har de valgt å stå videre i kallet fra 
Gud. De samler folk, underviser Guds 
ord, ber og viser omsorg og kjærlighet.

Hvor lenge har dere vært i Hadsel 
og hva var grunnen til at dere kom?

Vi kom til Hadsel i oktober 1988. 
Ønsket vårt var å delta i menighets-
bygging, ut fra en visjon som Gud 
hadde lagt i våre hjerter. Noen år i 
forveien hadde vi blitt kjent med 
Erling Thu og Noralv Askeland. Vi 
bodde i Molde på den tiden, og de 
kom til byen for å undervise om 
menighet. Der var vi med i et arbeid 
nokså likt det vi har fått være med på 
i Vesterålen. Men da dette ikke gikk 
framover ble vi oppfordret til å fly-
tte til et sted hvor et arbeid var godt i 
gang. Vi valgte Hadsel og Vesterålen.

Hva var og er oppdraget deres fra Gud?

Oppdraget er å leve ut menighet-
slivet på det stedet vi bor, og sam-
men med andre kristne uttrykke 
Jesu liv. Antallet kan av og til vari-
ere, selv om målet er at mange skal 
ta i mot budskapet. Det er viktig å 
stå fast år etter år, leve nær Jesus og 
hele tiden søke hans plan og vilje.

Beskriv årene deres i Hadsel?

Årene i Hadsel har vært spennende, 
utfordrende og varierte med mange 
slags gruppesammensetninger. I peri-
oder barn og voksne sammen, i andre 
perioder mest voksne. Vi har opplevd 
ulike utfordringer i dette. Mange 
har i årenes løp kommet hit, vært en 

Dagligliv  
som knytter med-

mennesker til Jesus

Oppdraget  
er å leve ut 
menighetslivet 
på det stedet  
vi bor
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stund og reist igjen. De vi står sam-
men med i dag er ikke de samme som 
var her da vi kom. Tidene har endret 
seg siden vi flyttet hit med to små 
barn. Vi har begge arbeidet i helse-
vesenet og hatt ulike oppgaver både 
gjennom skole og kulturliv. Dessuten 
har Hadsel en helt enestående natur 
som vi har ferdes mye i til alle årstider.

Dere involverer dere i enkeltmen-
nesker, uavhengig av alder, status 
og livssituasjon. Fortell litt om det.

For at folk skal trives må de bli kjent 
med oss og vi med dem. Vi vil hjelpe 
mennesker slik at de finner seg til 
rette uavhengig av bakgrunn og 
hvem de er. Vi lar Guds Ord være 
emne og veileder når vi samtaler. 

Mange har vært innom, fått et møte 
med Jesus og dratt videre. Hvor-
dan oppleves det at mennesker drar?

Vi vil gjøre alt for Gud og ikke for 
mennesker. Derfor lever vi i nuet sam-
men med de som vil stå sammen med 
oss. Vi ønsker å knytte mennesker til 
Jesus og ikke først og fremst til oss. Vi 
vil se sterke medvandrere i Herren, som 
har del i visjonen og vokser til moden-
het som stødige kristne - uavhengig 
av om de blir værende her eller reiser 
igjen. De som har stått oss nærmest, 
står oss fortsatt nær, selv om de har 
reist til andre steder og andre oppgaver. 
Vi lever i Guds rike og er innstilt på 
stadige forandringer og utvidelse da 
dette er Guds rikes karakter. Vi satser 
langsiktig, av kjærlighet til Jesus, for 

å bygge varme relasjoner med andre.

Hvordan er en nor-
mal gruppekveld på Melbu.

En vanlig gruppekveld på Melbu er 
flerkulturell med 4-5 språk. Vi starter 
med sang tilpasset både barn og vok-
sne. Vi har hverdagsprat med mye 
liv og latter. Vi underviser i Guds 
Ord og passer på at alle får be og lese 
fra bibelen på sitt morsmål.  Dette 
er viktig for identitet og tilhørighet. 
Vi tror også at Guds Ord taler sterk-
est til hjertene gjennom morsmålet. 
Folk gir tilbakemeldinger, spørsmål 
blir stilt og vi deler hverdagsopp-
levelser. Vi opplever at Den Hellige 
Ånd er i funksjon gjennom dette. 
Noen behersker to språk og disse 
tolker gjerne for de andre ved behov.

Det er lite i Hadsel som min-
ner om aktiviteter. Hvordan pri-
oriterer dere tidsbruk og energi?

Vi har fått profetiske ord på at vi skal 
satse ”smalt” i den forstand at vi ikke 
skal prøve å være ”overalt”. Vi skal 
høre fra Gud og gjøre akkurat det Han 
ber oss om. Vi ønsker et familiepreg 
på det vi gjør og legger vekt på at vi 
er søsken i Jesus og ikke et arbeidsfel-
lesskap. Vi vil se gaver i funksjon og 
at mennesker kommer sammen for å 
tjene hverandre og dermed Herren.

Når menigheten i Hadsel sam-
les, vises en tydelig dugnad-
sånd.  Hva er nøkkelen for dette?

Vi kjenner hverandre. Noen av oss 

har vært sammen i flere år. Vi vet om 
hverandres evner og anlegg. Tjen-
esten skal være lystbetont og uten 
krav og pålegg. Vi ønsker også å ta 
familielivet med over i større gudstjen-
estesamlinger. Alle yter dermed sitt og 
vi har stor glede av å tjene sammen. 

Si litt om deres eget andaktsliv.

Foruten personlig andaktsliv legger 
vi vekt på felles bibelstudium, bønn 
og samtale med hverandre.  Ellers 
har vi stor glede og inspirasjon av 
samvær med andre som står oss nær.  

Dere forlot Molde som pionerer. 
Mange vurderer lignende valg. 
Har dere noen råd eller reflek-
sjoner som kan være nyttige?

Det trengs absolutt pionerer til flere 
nye steder både i Norge og verden 
forøvrig.  En må være grunnfestet i 
Guds ord, ha en Gud-gitt indre moti-
vasjon og lyst til se Guds løfter for 
Hans menighet oppfylt. Visjonen er å 
se Jesu liv uttrykt på hvert sted.  Det er 
også viktig at en ikke reiser til et sted 
for å bli stående alene. Vi står i et apos-
tolisk arbeid, noe som faktisk er selve 
grunnvollen for menigheten ifølge Efe-
serbrevet 2:20. Det betyr at arbeidet vi 
står i lokalt er under betryggende til-
syn utenfra. Dette er Guds gode ord-
ning og en forutsetning for å lykkes 
i å bygge menighet på Guds måte.

Vi har stor glede og inspirasjon av samvær med andre som står oss nær

Rune Ørnes
folk@krinet.no
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Guds plan har enorme dimensjoner! 
Hele jorden skal bli fylt med kunns-
kapen om Guds herlighet. Hans plan 
gjelder alt som er skapt – kosmos! 
Samtidig ser vi at Gud lar ting beg-
ynne i det små. Han starter mikro og 
jobber mot makro! Han starter med 
et sennepsfrø og lar det bli er stort 
tre. Han starter med mine grunn-
leggende verdier og holdninger, selv 
om oppdraget gjelder alle folkeslag!

Gud har skapt et stort mangfold i 
sin menighet. Den er satt sammen av 
mennesker fra ulike kulturer og nas-
joner. Den består av folk i ulike livs-
situasjoner og livsfaser; menn og kvin-
ner, tenåringer og studenter, enslige 
og barnefamilier, yrkesaktive og pen-

sjonister. Og Herren har delt ut ulike 
personligheter, ulike kall, gaver og 
utrustninger. Alle ulikhetene utgjør en 
viktig del av den helheten Gud ønsker!

Samtidig er det noen verdier som 
er like viktige for alle som er disi-
pler av Jesus. De gjelder enten man 
er fabrikkarbeider i Singapore, pen-
sjonist i San Francisco eller stu-
dent i Trondheim. De er viktige 
verdier fordi de uttrykker sentrale 
sider av Jesu liv og Jesu befalinger.

La meg trekke fram fem verdier 
som er sentrale. For å gjøre 
det lett å huske dem, begyn-
ner alle fem med bokstaven T.

Viktige verdier for  
Jesus-etterfølgere

 

Tilbe

Å tilbe Gud er vår første prioritet! Enten det 

gjelder vår personlige vandring, samlinger med 

gruppen din eller gudstjenesten på søndag: 

Vi er tilbedere! Og vi kommer alltid til å være 

det, i himmelen, til evig tid! Far søker tilbe-

dere, og det er vår glede å få være det han søker.

Og så er det slik at når den viktigste prior-

iteten får komme først, så vil det hjelpe oss i de 

andre sidene av oppdraget. Det betyr at noe 

så ”ikke-produktivt” som å tilbe, er helt sen-

tralt for å være effektive i å fullføre oppdraget!
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Vi har fått dette oppdraget sam-
men! Jesus og de tolv disiplene var 
et arbeidslag. Vi bør alle være en del 
av et arbeidslag som jobber sammen 
for å nå sitt nettverk av kontakter. 
Og så har Jesus har satt evangelister i 
blant oss. De er der for å utruste oss, 
både som enkeltpersoner og grupper.

Vi vil hele tiden Tale evangeliet 
til mennesker, Tilbe Jesus, Tilhøre 
hverandre, Trene nye og Tjene med 
Guds kjærlighet overalt der vi går

 Tilhøre

Vi er alle lemmer på Jesu kropp og 

han er hodet. Siden det er ett legeme, 

som består både av hode og kropp, 

kan jeg ikke velge å forholde meg 

bare til hodet, Jesus, men ikke til 

kroppen hans, menigheten. Og hele 

kroppen (ikke bare hodet) er Jesus; 

det vil si at når jeg har fellesskap 

med søsken, så er det Jesus jeg møter.

Dette fellesskapet må få et prak-

tisk uttrykk. Alle disipler trenger å 

treffes med andre kristne i livsnære 

relasjoner. Der er man overgitt til et 

fellesskap og et arbeidslag av søsken. 

Der er det åndelige mødre og fedre, 

der opplever man omsorg og tilsyn, 

der kan man få og gi. Og fordi fel-

lesskapet er bygget på åpenbarin-

gen av Jesu kropp, er det noe som 

holder både  i gode og onde dager.

Trene

Jesus sier at hans disipler skal lære hverandre å holde alt det han har befalt. Sammen trener vi på å følge ham på alle områder av livet. Det gjelder både karakter og indre liv, og det gjelder utrustning og gaver. Vi hører Jesu befalin-ger både gjennom Guds ord i Bibelen og ved Den Hellige Ånd. Enten vi kommer sammen to eller tre, i hjemmene eller til gudstjeneste, vil vi høre hva Herren har å si til oss – vi er jo hans etterfølgere! Og sammen trener vi på å gjøre det han ber oss om og gjøre hans gjerninger.

Tjene

Jesus gav alle disipler et eksempel da han vasket apos-

tlenes føtter; han var kommet for å tjene! Og så sa han: 

”Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres 

føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føt-

ter. ..Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.”

Jesus vil gjøre oss til Givere – ikke Forbrukere. Det han-

dler om å legge ned sitt eget liv og om å ofre av seg 

selv. Det handler om å ta ansvar; et tegn på moden-

het. Når vi lever fellesskapsliv er mulighetene til å 

tjene mange, og mangfoldige! Vi får anledning til å 

tjene både innenfor praktiske områder og åndelige 

områder. En som etterfølger Jesus vil gjøre begge deler.

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

Tale

Vi er sendt av Jesus for å forkynne de 
gode nyhetene om Guds rike. Ved Jesu 
død og oppstandelse er himmelriket 
kommet nær! Alle som bøyer seg for 
Kongen kommer inn i riket! Evangeliet 
må deles, men det er mer enn ord. Vi 
er sendt for å gjøre Jesu gjerninger ved 
Åndens kraft; helbrede de syke, kastet 
ut onde ånder og sette fanger i frihet.
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Et høydepunkt for elevene ved Bergen 
Bibelskole er praksisukene, kanskje 
særlig den delen som foregår i utlandet. 
I vår reiste tre grupper til svært så 
fjerne og ulike himmelstrøk: Bolivia, 
Filippinene og India, der de tok del i 
forskjellig virksomheter drevet av, eller 
knyttet til Kristent Nettverk. Her var 
det bare å brette opp ermene og delta 
i lokalt arbeid av ulik karakter. Det ble 
uker fullpakket av nye erfaringer. Hele 
tiden ble de kastet ut i nye situasjoner 
og nye utfordringer. Krevende, engas-
jerende, overraskende, skremmende – 
ja, men også utvidende og spennende.

INDIA

Et hjemsøkt hus
Det var kjent i landsbyen at huset til 
en familie var hjemsøkt av skrem-
mende åndeaktivitet.  Mest rystende 
var en episode der kona hadde blitt 
vekket om natten av noe som så ut 
som en hodeløs person som hadde gått 
løs på henne og bitt og slått henne.

Dette skjedde i Namring, en liten 
landsby nær Dajeeling i Nordøst India, 
et av de stedene der bibelskoleelvene 
hadde praksis i samarbeid med lokale 
kristne. Pastoren som de hadde kon-
takt med, Shauty, kjente også til saken. 
Da teamet kom, tilbød han kvinnen 
og familien at han kunne ta med seg 
de unge nordmennene hjem til dem 
for å velsigne huset og kaste ut åndene. 
Tilbudet ble godt mottatt, så da var 
det bare for Maja, Marina, Knut og 
Karina å følge med pastor Shauty.

De hadde aldri vært med på noe slikt, 
men nå ble de kastet ut i det. De var 

ganske spente da de gikk inn i det 
beskjedne huset der kvinnen bodde 
sammen med sin mann og svigermor. 
De kom inn i et ganske lite kombin-
ert sove- og oppholdsrom med enkle, 
rustikke møbler. På veggen hang 
et bilde av en hindu-gud, og rom-
met var pyntet med et større antall 
bamser. Den lille familien var sam-
let og hilste dem på hinduvis; hånd-
flatene mot hverandre og lette bukk.

Etter hilsen og presentasjon samlet 
teamet seg for å be, mens familien 
betraktet dem. Vertskapet snakket ikke 
engelsk, så pastoren tolket. Teamet 
valgte derfor å uttrykke seg så kort og 
enkelt som mulig. De befalte åndene å 
forlate huset og ba om at Den Hellige 
Ånds nærvær skulle hvile over det med 
fred. Like enkelt forkynte de evan-
geliet om Jesu død og oppstandelse, 
om tilgivelse og nytt liv. Familien 
var positiv, uten å ta noe standpunkt.

Alt gikk stille og rolig for seg, uten at 
det skjedde noe som de kunne reg-
istrere der og da. Teamet dro videre 
på sin reiserute til nye oppdrag. Etter 
noen dager fikk de gode nyheter fra 
pastor Shauty. Det hadde ikke vært 
noen åndeaktivitet i huset siden de 
hadde vært der. Bare det var jo en gle-
delig nyhet, men han fortalte også at 
da familien ville påkalle og tilbe sine 
hindu-guder, slik de pleide, hadde 
de ikke fått det til. Det stoppet opp 
for dem. Da kom kona til å tenke på 
at det måtte være fordi Den Hellige 
Ånds nærvær var der. På uforklar-
lig vis følte de at de måtte vende 
om fra sine guder og ta i mot Jesus. 

Shauty kunne bekrefte at det hadde 
de gjort og at de nå har kontakt med 
en annen kristen familie i landsbyen.

FILIPPINENE

Forvandlende sommerleirer
Liv i leiren kl. 05.00 om morgenen. 
Fullt program hele dagen: under-
visning, gruppesamlinger,  sport, 
leker, formingsaktiviteter, sang, 
opptreden osv. Og - intens varme!

På Filippinene var hovedoppdraget 
for bibelskoleelvene å være med å 
lede tre av sommerleirene for barn 
og tenåringer som Ministries with-
out borders Philippines (MWBPI) 
arrangerer.  - Mye gøy og spen-
nende, men også utfordrende og kre-
vende, sier Helene. - Og ris til alle 
måltider, legger hun smilende til.

Sammen med klassekameratene Lill-
Ann og David, pluss en hel del andre 
medarbeidere, har hun vært med og 
gjort en kjempeinnsats for å nå disse 
unge med evangeliet.  Deltakerne fikk 
også oppleve mye fart og moro, lek og 
fellesskap.  - Til å begynne med var det 
litt tungt, sier Helene. Særlig på grunn 
av språket. Det var ikke så mange 
som kunne engelsk, så vi måtte bruke 
tolk.  Men på ledersamlingene ba vi 
til Gud om at dette ikke skulle hin-
dre oss, og da merket vi straks at det 
fungerte mye bedre og vi fikk god kon-
takt. I samlingene var det et nærvær 
av Gud der de unge ble sterkt berørt. 
På alle leirene valgte majoriteten 
av deltakerne å ta i mot Jesus som 
Herre og frelser. De fleste av dem 
ble døpt og fylt av Den Hellige Ånd.

Ut i all verden
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For Helene var dette første gangen 
hun hadde anledning til å forkynne 
evangeliet og utfordre mennesker 
så direkte. Hun sier det var en sterk 
erfaring å oppleve responsen og se 
virkningen for dem som tok i mot.

En av leirene var for barn fra catatobo-
folket. En minoritetsbefolkning på 
Mindoro. Helene hadde særlig ansvar 
for en gruppe på 9 barn, både gutter 
og jenter. I starten virket de så sky og 
tilbaketrukne. Særlig la hun merke til 
to jenter som virket helt lukket. Det 
føltes vanskelig å få kontakt. Hun 
forteller at det var fantastisk å se den 
forandringen som skjedde med dem 
etter at de hadde valgt å følge Jesus. 
- Straks var de mer med, virket tryg-
gere og åpnere, så på meg og smilte.

Forandringene fulgte med de unge 
hjem. Noralv Askeland, som leder 
MWBPI forteller: - Flere av foreldrene 
har tatt kontakt for å takke oss. De 
ser så store forandringer i de unge at 
de lurer på om vi ikke kan ha en leir 
for dem som foreldre også. ”Vi ønsker 
å oppleve den samme forandring som 
vi ser i barna”, sier de med et smil.

BOLIVIA

Mange Helbredelser
En gutt på 10 år, som var født 
døv, fikk hørsel. En dame ble kvitt 
et stort brokk. Smerter og plager 
etter skader og ulykker forsvant.

Det som særlig sitter igjen hos Per 
Henrik og Monica, som reiste til 
Bolivia sammen med en del andre 
norske kristne, er nettopp at de 
opplevde så mange helbredelser. De 
besøkte Ministerio La Palabra Fe i 
Cochabamba som driver en bibels-
kole i byen og menighetsplantende 
virksomhet, flere steder i landet. 
Helbredelsene skjedde særlig i forbin-
delse med et seminar om helbredelse, 
der de fikk være med å be for syke.

Monica forteller om den døve gut-
ten. - En av de norske medarbeiderne 
stakk fingrene i ørene hans og ba 
om hørsel i Jesu navn. Akkurat det 
så jeg ikke selv, men jeg så forel-
drene som gråt og jublet, og jeg så 
gutten som sto der og så litt forvir-
ret ut midt i alt sammen, ler hun.

Hun forteller videre om en kvinne, 
som kom frem for å bli bedt for. 

Hun trakk opp genseren og viste 
dem et stort brokk. De fikk vite at 
kvinnen hadde vært hos legen og 
skulle opereres med første. Selv om 
hun trakk genseren ned igjen før de 
ba for henne, kunne det sees gjen-
nom klærne at brokket forsvant 
mens de ba. Stor glede der også.

Mange andre ble helbredet for 
større og mindre lidelser, kan-
skje særlig knyttet til hørsel. Men 
de opplevde også at mange som 
hadde smerter og plager i rygg 
og skjelett på grunn av tidligere 
skader og ulykker ble helbredet.

Disse opplevelsene gjorde sterkt 
inntrykk. Det samme gjorde 
den varme og hjertelighet de 
erfarte i møte med menneskene.

For alle i teamene har dette vært 
en opplevelse for livet. En unik 
mulighet til å sette noe av den teo-
retiske lærdommen fra skoleåret 
ut i praksis, og se Guds stad-
festelse på mange ulike måter.

Bjørg Kristing
folk@krinet.no
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Hvem bestemmer hvordan bibelen skal 
leses? Dette er ett av de mest aktuelle 
spørsmålene i vår tid. Hvordan du leser 
bibelen vil nemlig være avgjørende for 
hvilke svar du får. I en serie på tre arti-
kler vil Knut Osland hjelpe oss til gode 
prinsipper for bibelfortolkning.  
Her er del 3 av 3.

Hvordan 
skal Bibelen 
leses?
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Hvem bestemmer hvordan bibelen 
skal leses? Dette er ett av de mest 
aktuelle spørsmålene i vår tid. Hvor-
dan du leser bibelen vil nemlig være 
avgjørende for hvilke svar du får. I en 
serie på tre artikler vil Knut Osland 
hjelpe oss til gode prinsipper for 
bibelfortolkning. Her er del 2 av 3.

Ble jorda skapt på 6 dager? Har 
damer snakkeforbud på kristne 
møter? Hvorfor er det så mange 
motsigelser i Bibelen? Hvem har 
den rette tolkningen? Her får du 
Bibelens egne tolkningsnøkler.

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

Guds eller gamle ungkarers ord? 
”Paulus var en gammel ungkar og barn 
av sin tid, så vi kan ikke ta hans kvin-
nesyn på alvor” sa en kristen leder i 
en kommentar. ”Salomo var visst litt 
deprimert da han skrev Forkynne-
rens Bok” var det en annen som sa. 
Slike uttalelser viser at man stoler mer 
på sitt eget hode enn Bibelen. Hvis 
Bibelen ikke er Guds Ord, men bare 

inneholder Guds Ord, ender man til 
slutt opp kun med karta og tillegga. 
For hvem skal bestemme hvilke avs-
nitt som er inspirert av Gud og hvilke 
avsnitt som er gamle ungkarers menin-
ger? Bibelen gjør krav på å være Guds 
ufeilbarlige Ord. ”Hver bok i Skriften 
er innblåst av Gud” (1). Ikke en eneste 
bokstav eller prikk skal forgå – før alt 
er skjedd, sa Jesus (2). Med et annet 
utgangspunkt, kommer vi garantert 
til å ende opp med feil tolkninger! 

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

Den rette holdningen
I 2. Korinterbrev 3, forklarer apos-
telen Paulus hvordan jødene kunne 
lese Det gamle testamentet så nøye 
uten å oppfatte budskapet: Det lig-
ger et slør over hjertene deres når 
de leser! ”Men når de vender om til 
Herren, blir sløret tatt bort (v. 16).”

Når vi snur oss bort fra våre egne 
meninger, og bøyer oss for Gud, 
vil Han åpne Skriftene for oss. 
Her er holdningen vi må ha for 
virkelig å lære Gud å kjenne: 

”Min sønn, ta imot mine ord, og ta 
vare på mine bud, så du lytter til vis-
dommen og prøver å forstå med hele 
ditt sinn. Ja, bare kall på forstanden, 
og rop med høy røst etter innsikt. 
Let etter den som om det var sølv, 
grundig som når en graver etter skat-
ter. Da skal du skjønne hva gudsfrykt 
er, og vinne kjennskap til Gud (5).” 

6 viktige tolkningsnøkler
Her er seks viktige tolkningsnøkler du 
kan bruke når du skal forstå Bibelen:

1. Bibelen handler om Jesus.

2. Bibelen er skrevet for oss.

3. Bibelen forklarer selv Bibelen.

4. Det finnes en progressiv åpenbaring.

5.  Bibelen inneholder flere ulike språk 
og sjangere.

6.  Vi er avhengige av å bli grepet av 
Ånden i Ordet

I denne utgaven av FOLK skal vi ta 
for oss fortolkningsnøkkel 5 og 6.
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Nøkkel 5: Ha respekt for Bibel-
ens språk og sjangere. Vi kan ikke 
lese lignelser, poesi og bildespråk 
på samme måte som vi leser histo-
riske bøker og lærebrev. Å forstå de 
ulike tekstenes form og egenart er 
en forutsetning for ikke å gå seg vill i 
Bibelens mangfoldige tekstlandskap.

”Jeg tar Salme 23 bokstavelig”, skriver 
en leser i en kommentar til for-
rige artikkel om bibeltolkning. Hva 
betyr det å ta Salme 23 bokstavelig? 
Hvor er de grønne engene han lar oss 
ligge i? Er det kjøkkenbordet Her-
ren dekker for oss? Hvem er i så fall 
fiendene som ser på? Hva slags olje 
er det han salver hodet vårt med? 
Er det kaffekoppen som flyter over? 

”Din sau!”
Tar vi Salme 23 på alvor, ser vi at 
David bruker bilder fra gjeteryrket 
og poetisk språk til å beskrive Guds 
omsorg. Når Jesus tar opp tråden fra 
Salme 23 og sier at han er den gode 
hyrde som gir sitt liv for sauene (1), 
betyr det ikke at han kaller deg en sau! 
Han bruker rett og slett en metafor 
for å få fram et poeng. Jesus snakker 
om de kristne som grener, salt, lys og 
mye annet. Heldigvis er det veldig få 
som tar Jesu ord bokstavelig når han 
sier at vi skal kutte av hånda eller foten 
og rive ut et øye når vi blir frista (2). 
Jesu historier (lignelser) har som regel 
kun ett poeng. Det ser vi når Jesus 
selv forklarer lignelsene. Vi har ingen 
rett til å tolke Bibelens lignelser som 
vi vil! Tolkningen vi kommer fram til, 
må stemme med resten av Bibelen!

Syner, symboler og tegn
Bibelen er full av metaforer, bilder og 
lignelser. Johannes Åpenbaring, for 
eksempel, ble formidlet til apostelen 

”i tegn” (3). Johannes beskriver syner 
han har. Når han ser et sverd komme 
ut av munnen på Jesus, ser dyr komme 
opp av jorda og en prostituert som 
flyr over himmelen, er det selvfølgelig 
ikke noe som skjer fysisk. Gud taler 
til ham i syner og symboler. Noen av 
symbolene blir forklart i boka: ”De 
syv lysestakene er de syv menighetene 
(4).” At Gud har merket sine tjen-
ere med et segl i panna, er et bilde på 
Den Hellige Ånd som de kristne har 
fått på innsida, og handler ikke om 
et fysisk merke (5). Det forstår vi når 
vi lar Bibelen forklare Bibelen! Når vi 
godtar det, forstår vi at dyrets merke 
heller ikke handler om mikroships og 
strekkoder, men om åndelige realiteter. 

Tall i Bibelen
Det er spennende å legge merke til 
hvordan Bibelen bruker tall. Tallet 
tusen, for eksempel, betyr ikke alltid 
tusen. At Gud eier dyrene på de tusen 
fjell (6), betyr ikke at dyrene på fjell 
nr. 1001 tilhører noen andre. At vel-
signelsen skal vare i tusen slektledd, 
betyr ikke at generasjon nr. 1002 ikke 
er velsigna. Bibelen bruker ofte tal-
let tusen på samme måte som vi gjør 
i norsk dagligtale når vi snakker om 
”de tusen hjem”. Antall mennesker 
som kommer til himmelen er ikke 
begrensa til 144 000! Det er et sym-
bolsk tall som Gud bruker for å for-
telle oss noe (7)! Mange tall har en 
bestemt symbolsk betydning i Bibelen. 

Bygg bro over kløftene
Utrolig nok ble ikke Bibelen skrevet 
på norsk, men på hebraisk og gresk, 
utenom en liten bit på arameisk. Å 
oversette Bibelen er vanskelig. Noen 
oversettere har valgt å oversette tek-
sten ord for ord, andre har prøvd å få 

fram meninga i teksten. ”Høyt er mitt 
horn i Herren” (Den Hellige Skrift) 
høres jo flott ut, men hva betyr det? 
”Herren gir meg stor kraft” (Bibelsels-
kapet 1985), er muligens en tolkning, 
men det gir i alle fall mening (8). Når 
vi skal tolke Bibelen, må vi bygge 
broer over språklige, kulturelle, kli-
matiske og geografiske kløfter. La 
meg gi deg et eksempel: ”Som snø 
om sommeren og regn i skurden, så 
lite høver ære for en dåre” står det i 
Ordspråkene (9). I Israel er det ikke 
særlig vanlig med snø om sommeren. 
For lesere som lever under lignende 
klimatiske forhold, kommer buds-
kapet tydelig fram. Hvis en derimot 
har vokst opp på Svalbard, blir ikke 
sammenligningen fullt så treffende. 

Hele Bibelen har et universelt bud-
skap, men for å forstå budskapet, 
er det en god hjelp å vite litt om 
omgivelsene tekstene ble skrevet i 
og språkformen forfatterne brukte. 

1 Johannes 10,11
2 Matteus 5,29-30
3 Johannes Åpenbaring 1,2 (88) 
4  Johannes Åpenbaring 1,20
5  Johannes Åpenbaring 7,3 og Efeserne 4,30
6  Salme 50,10
7  Johannes Åpenbaring 7,3ff.
8  1. Samuel 2,1 
9  Ordspråkene 26,1
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Nøkkel 6: Bli grepet av Ånden i 
ordet. Jurister over hele verden stiller 
stadig spørsmålet: ”Hva er lovens 
hensikt?” På samme måte forsøker 
bibelstudenter å finne Guds intens-
jon og hjertelag bak orda. Bokstaven 
dreper, men Ånden gjør levende!

Det er fullt mulig å bruke Livets Bok, 
Bibelen, til å kvele livet med. Mange 
som har vokst opp i kristne miljøer 
med feil fokus, har opplevd at ”bok-
staven dreper” (1). Det er om å gjøre 
å gripe ånden i Ordet. Gud er god, 
og hans intensjoner er alltid gode. 

Lovens hensikt
I rettssaler over hele verden blir dette 
spørsmålet stilt til stadighet: ”Hva 
er lovens hensikt?” Jurister ønsker 
å finne ut hva de som laget loven 
hadde i tankene og hva som var 
bakgrunnen for ordlyden i de ulike 
lovene. Det var dette Jesus prøvde 
å forklare de religiøse lederne. Jesus 
førte dem tilbake til opprinnelsen 
og hjalp dem til å se Guds intens-
jon med det som sto i Skriftene (2). 
Det samme gjorde apostlene: ”Men 
er det oksene Gud tenker på (3)?” Vi 
vet at loven er god så sant den brukes 
etter lovens hensikt”, skriver Pau-
lus (4). Det er dessverre ikke alltid at 
Bibelen blir brukt etter hensikten. 

Gud bryr seg om folk!
I stedet for å glede seg over at uhelbre-
delige folk ble friske, ble mange skrift-
lærde sinte fordi det skjedde på feil dag. 
Jesus prøvde å vise dem Guds med-
følelse med dem som led. Han forkl-
arte at Gud bryr seg om folk (5) og at 
helligdagen er til for menneskene, ikke 
omvendt (6). Jesus kritiserte folk som 
var opptatt av bagateller, men glemte 
”det som veier mer i loven: rettfer-

dighet, barmhjertighet og troskap” (7). 
Fortsatt er mange bibellesere opptatt 
av det uvesentlige, og får ikke med seg 
det som virkelig betyr noe for Gud. 

Kvinner og klær
Det fins et par avsnitt i Det nye tes-
tamente som handler om kvinner og 
klær, frisyrer og smykker (8). Hvor-
for står dette i Bibelen? Er Gud mot 
pynting? Absolutt ikke! Vi trenger ikke 
ha lest mye i Bibelen for å se det. Hva 
er da poenget med disse tekstene? For 
det første ønsker Gud å fortelle oss at 
skjønnhet kommer innenfra! På den 
måten oppmuntrer han oss til å være 
opptatt av det indre livet, og ikke 
bli for opptatt av det ytre (9). Videre 
vil han hjelpe kvinner til å vise nest-
ekjærlighet overfor svake mannfolk 
ved ikke å pynte seg utfordrende og 
på den måten vekke begjær. For det 
tredje får vi gode råd om ikke å bruke 
for mye tid og penger på å pynte på 
fasaden. Kloke råd, spør du meg.

Tåpelige diskusjoner
Bibelen oppfordrer oss til å kutte ut 
tåpelige diskusjoner (10). Spørsmål 
om mat, feiring av bestemte høytider 
og hvilken dag i uka man skal ha fri, er 
blant de tinga som Gud absolutt ikke 
bryr seg om (11). Folk som bruker tida 
på å diskutere hvilken dag i uka Jesus 
sto opp fra de døde og om det skal 
være alkohol i nattverdvinen, har ikke 
fått del i Guds hjerte. Om de skulle 
ha rett, er spørsmåla bare ikke viktige! 

Folk som er mer opptatt av Israels 
grenser i Midtøsten enn at naboen 
skal bli frelst, misbruker Bibelen. 
Mange kristne er veldig opptatt av 
om andre praktiserer copyrightloven, 
følger fartsgrensene og regler for sort-
ering av søppel like konsekvent som 

dem. Det står om folk i Bibelen som 
brenner for Guds sak, men uten 
forstand (12). De brenner, men for 
feil ting! Da kan det passe å sitere et 
vers fra Forkynneren (13): ”Vær ikke 
altfor rettferdig, og vis deg ikke for 
klok! Hvorfor vil du ødelegge deg?” 

Søk Guds hjerte!
Det er nok perifere ting vi kan bli 
opptatt av når vi leser Bibelen. Kun-
sten er å finne ut hva som er viktig, slik 
at vi kan ha den rette balansen i livet.

Mange spørsmål vil Gud ikke gi 
oss svar på, ganske enkelt fordi 
vi ikke har noe med det. ”Det 
skjulte hører Herren vår Gud til, 
men det åpenbare er for oss (14).” 

Lykke til med å søke Guds 
hjerte og hans intensjoner i 
Bibelen. Griper du Ånden i 
Ordet, blir Bibelen til liv for deg! 

1  2. Korinterbrev 3,6 
2  Markus 10,6
3  1. Korinterbrev 9,9
4  1. Timoteus 1,18
5  Lukas 13,16
6  Markus 2,27
7  Matteus 23,23
8  1. Timoteus 2,8-9 og 1. Peter 3,3-4 
9  Romerne 13,14
10  2. Timoteus 2,23
11  Kolosserne 2,16-17
12  Romerne 10,2
13  Fokynneren 7,16
14  5. Mosebok 29,29

  

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

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

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

AnnOnse

2097Send KOdeOrd
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FOLK

FOLK    nr. 2 – 09    1

FOLK

FOLK    nr. 2 – 09    1

FOLK
Bli abbonent?
Bladet du nå holder i hånda kommer ut 
fire ganger årlig. Et årsabonnement koster kr 200,-

Tegn abonnement på sms ved å sende:
folkabo mellomrom navn og adresse til 2097.

se: ifolk.no

AnnOnse

bibelskole
bergen
Kristent Nettverk & Kristent Fellesskap

verden blir ikke den samme 

www.bergen-bibelskole.no

Gave til

Ministries Without 
Borders Philippines,

som Tone og Noralv Askeland 

står i på Filippinene? 

Kontonr. 363252 58033

Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen

http://www.ministrieswithoutbordersphil.com/

AnnOnse

B-Blad 
 
 

Returadresse: Bladet FOLK, PB 3180 Årstad, 5829 Bergen
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