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Gud vil bruke 4. og 5. klassinger. Han
vil bruke de unge som ikke synes de er
gamle nok. Han vil bruke de eldre som
synes de har blitt for gamle. Han vil
gjøre sitt navn kjent. Mennesker skal se
hvem han er og lære ham å kjenne.
Regnet virker forandring. Forandring
fra død til liv, fra mørke til lys og fra
den loviske og religiøse oppfatningen
de fleste har av kristentroen til det å
kjenne Gud personlig og ha selverfart
kjennskap til hans herlighet.
Men hva eksakt er det Gud vil gjøre
som vil skape denne forandringen? Det
profeterte ikke 5.klassingen noe om,
han sa bare noe om virkningen av det.
Men vi har Guds Ord, og det vil hjelpe
oss til å forstå.
La Guds regn berøre
og forandre deg
Allerede i det andre kapittelet av
Bibelen, ser vi at det stod dårlig til med
voksteren på Jorda. (1.Mos. 2,4-7)
Dette hadde to grunner. Jordsmonnet
hadde ikke fått vann og det var ingen
til å dyrke den. Gud sørget først for
vann, men så skapte han mennesker og
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”Gud viste meg et bilde”, sa den lille gutten og strakte hånden i
været. Han kom fram og delte: ”Jeg så at Gud lot det komme regn
over hele jorda, masse regn. Da var det frø som lå i jorda som begynte å spire. Det vokste opp trær over hele kloden og de ble store.”
Dette var første kvelden på leir for 4. – 5. klassinger. Vi hadde sunget oss varme på leirsangen vår og brukt noen enkle sanger i lovprisning til Gud. Jeg skulle akkurat til å si noe til den flotte unge
forsamlingen da dette profetordet kom. ”Dette betyr”, fortsatte
han, ”at Gud skal gjøre noe som får mennesker til å bli frelst overalt og trærne som skal fylle jorda, er mennesker som kjenner Gud.”

satte dem i arbeid. Vi kan ikke lene
oss tilbake og ventende se etter regnet
som skal forandre alt, men først og
fremst la det berøre oss selv. Om vi
ikke regnet stiller oss under Guds regn
er det ikke sikkert vi gir den rette
responsen til oppdraget. Adam ville
vite bedre, og og Jorda ble full av vold,
ikke Guds herlighet. Men Gud gir oss
nye muligheter, gjennom et nytt menneske i Kristus. Og det er til oss at
Gud har et nå-ord om det han vil gjøre
gjennom oss. Derfor må vårt Kristusfokus også være et oppdragsfokus.
La Guds regn berøre og forandre
andre gjennom deg
Regnet vil falle gjennom våre ord: Lytt
du himmel, jeg vil tale, hør ordene fra
min munn, du jord! La min lære risle
som regn, min tale dryppe som dugg,
som regnskurer på det grønne gress,
som regndråper over det som gror.
Herrens navn vil jeg forkynne, og dere
skal gi vår Gud ære. (5. Mos 32,1-3)
Mange mennesker venter på vår tale
som frø som venter på regn. Mange er
åpne for de svar som ikke blir gitt fra
andre enn dem som kjenner Gud. Job

opplevde dette: Og når jeg var ferdig
med å tale, var det ingen som tok til
motmæle; min tale dryppet ned over
dem. De ventet på mine ord som på
regn, de åpnet munnen som for vårregn. Var de motløse, smilte jeg til
dem; strålte mitt ansikt, var ingen bedrøvet. (Job 29,22-24)
Gud gir oss ikke et oppdrag mot alle
odds, men ett som vil lykkes. Han gjør
sitt verk på alle plan. Han lar sitt
forandringsregn falle både på rettferdige og urettferdige. Den Hellige Ånd
bor og arbeider i oss som tror, men
han gjør også sitt verk i verdens mennesker. (Johs 16,12) Derfor må vi søke
å se menneskene rundt oss i lyset fra
Guds kjærlighet til dem og ha tro på
det han gjør.
Evangeliet og vitnesbyrdet om Jesus
har stor kraft. Til Ordet og Vitnesbyrdet, sa Gud gjennom profeten Jesaja.
For jeg vil binde vitnesbyrdet sammen
og forsegle budskapet hos mine disipler. (Jes. 8, 16 og 20) Evangeliet er
Guds kraft til frelse. (Rom 1,16) Det
har en fantastisk evne til å skape tro
fordi det er et levende budskap, ikke

Da Hans Nielsen Hauge satt i fengsel og var
fratatt papir og penn, prøvde hans venner
å oppmuntre ham til å gjøre det han i alltid
kunne gjøre; å be. Men han svarte noe om at
bønn og arbeid hører sammen. Bønn holder
fyr i arbeideren. Og arbeid holder fyr i bønnen

en religiøs teori. For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn
noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og
ben, og dømmer hjertets tanker og
planer. (Hebr 4,12)
Det hender stadig at noen minner meg
på at en god mann en gang sa:
”Forkynn evangeliet, om så med ord”.
Veien er ofte kort mellom sannhet og
villfarelse. Poenget i uttalelsen er at
man ikke må føre et liv som sparker
bein under budskapet. Den nærliggende villfarelsen er å tro at ord er
unødvendige. Troen kan bare komme
av å høre budskapet, derfor må noen
alltid fortelle. For hvem kan tro på en
de ikke har hørt om? Om hvem kan
høre dersom ingen forkynner? (Rom
10,14) I tillegg må budskapet om
Guds kjærlighet også demonstreres
overfor mennesker som Gud elsket så
høyt at han gav sin sønn for å frelse.
Jeg har noen få ganger blitt bedt om å
forklare meg i en norsk rett som vitne.
Hver gang har det slått meg hvor stor
tillit den domfellende myndighet har
til vitnesbyrdet. Min oppgave som
vitne er ikke å mene noe om domspremisser eller straffeutmåling. Jeg
skal bare ærlig og oppriktig vitne om
det jeg har sett og hørt. Vitnesbyrdet
om Jesus er ikke at jeg kan forklare alle
teologiske sannheter og usannheter. Jeg
skal bare fortelle hva Jesus har gjort for
meg og slik vitne om at han lever.
Johannes døperen sa: Han som sendte
meg for å døpe med vann, sa til meg:
Ham du ser Ånden dale ned over og
bli hos, han er det som døper med

Den hellige ånd. Jeg har sett det, og
dette er vitnesbyrdet mitt: Han er
Guds Sønn. (Joh 1,33-34)
Den blinde mannen som hadde fått
synet igjen ble stilt mange spørsmål
han ikke kunne svare på. Han måtte
bare svare ”Vet ikke”. ”Men en ting vet
jeg”, sa han, ”Jeg var blind, men nå ser
jeg”. De skjelte ham ut og kaste ham
ut av synagogen, men alle måtte gi
ham rett.
Jesus hadde et sterkere vitnesbyrd enn
det mennesker kunne gi ham; de
gjerninger han gjorde som vitnet om at
Faderen hadde sendt ham og viste
hvem han var. (Joh.5,36 og 10,25) Vi
skal videreføre dette vitnesbyrdet til
verden ved å gjøre de samme
gjerninger. (Joh. 14,12)
Vitnesbyrdet åpner opp hjerter som
vannet bløter opp jorden. Og de gode
nyhetene om Guds rike er kraft som
skaper tro og vokster.
Du har gjestet jorden og gitt den regn,
du har gjort den overdådig rik. Guds
bekk er full av vann; du sørger for at
kornet vokser. Slik legger du alt til
rette: du vanner furene, jevner plogveltene og bløter opp jorden med regn;
du signer det som gror på den. (Sal
65,10-11)
Guds regn – Sunn frykt
og sann lengsel
Vi ser her i Salme 65,10 at Gud også
har gjestet jorden i det han gav den
regn. Vår tørst etter Guds regn er samtidig vår tørst etter Gud. Han kommer

med sitt nærvær, sin kraft og sin herlighet. Å elske ham og frykte ham med
et udelt hjerte vil åpne for å bli fuktet
av Guds regn. Lydigheten mot kallet
kommer av overgivelsen og kjærligheten til ham som kalte oss. Gudsfrykt hjelper oss til å være sjelevinnere.
(2. Kor 5,11). Vi kjenner vår avhengighet til han som sender tidligregn og
senregn. Det ene trengs for å klargjøre
jorden for såkorn. Det andre trengs for
å gjøre høsten moden. I motsetning til
i det naturlige jordbruket har vi her
ikke de samme sesongene. Det er såtid
og høsttid hver dag hele året.
Be om regn – nå!
Be Herren om regn når tiden for vårregnet er inne. Det er Herren som
skaper uværsskyer og gir menneskene
regnskyll, så de får vekster på marken.
(Sak 10,1) Da Hans Nielsen Hauge
satt i fengsel og var fratatt papir og
penn, prøvde hans venner å oppmuntre ham til å gjøre det han i alltid
kunne gjøre; å be. Men han svarte noe
om at bønn og arbeid hører sammen.
Bønn holder fyr i arbeideren. Og
arbeid holder fyr i bønnen.
Det er tid for å være dagliglivets tilbedere. Det er tid for å leve ut vitnesbyrdet om Jesus gjennom ord og gjerning.
Regnet vil falle ved hender som leger
de syke, ved vitnesbyrdet om Han som
lever og ved evangeliets forkynnelse.
Og la oss framfor alt bære fram bønner
og påkallelse, forbønner og takk for
alle mennesker. (1. Tim 2,1) Og det er
mer enn noe annet tid for å stille seg
selv i Herrens regn med et villig hjerte.
Regn fra himmelen, fall på meg!
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