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En treningsplass
Skattejakt er selvsagt ikke den eneste 
måten å nå ut med evangeliet på. Men 
det er en glimrende måte i å kunne 
trene seg opp i det å søke Gud, gå ut og 
dele evangeliet i ord og gjerning. Du 
får øvd deg opp i bruken av nådega-
vene som Den Hellige Ånd med glede 
vil dele ut slik Han vil2. Gjennom tre-
ning får vi stadig ta nye steg i tro og får 
vokse oss stadig dypere inn i erfaringen 
om at Den Hellige Ånd lærer oss alle 
ting (Joh.14.26). Mer enn å omfavne 
en metode, vil han lære oss en ”evange-
liserende” måten å leve på hvor vi fri-
modig deler evangeliet med Ånds og 
krafts bevis3. Når du ser hvordan Her-
ren Jesus går med deg og stadfester sitt 
ord med tegn, under og helbredelser4, 
vil du stadig vokse i erkjennelsen av 
evangeliet virkelig er Guds kraft til 
frelse.  Evangelisering kan bli en livsstil 
hvor troen og frimodigheten stadig 
sprenger grenser og vokser seg sterk, og 
du kan si: ”Ja Herre, alt er virkelig 
mulig for den som tror”.

Grunnlaget for å vinne mennesker
Det er viktig å ha et bibelsk fundament 
for det vi gjør når vi går ut med evan-

geliet. Da blir vi trygge på at Far aldri 
vil sende oss ut på et oppdrag uten å gi 
oss alt vi trenger for å fullføre alt Han 
har kalt oss til5. Jeg vil trekke frem to 
viktige bibelske holdepunkter for all 
vår evangelisering, uansett hva den 
måtte kalles eller hvordan den praktise-
res.
1) For så høyt har Gud elsket verden, at 
Han gav sin Sønn den enbårne, for at 
hver den som tror på Han ikke skal gå 
fortapt, men ha evig liv6.  

2) Og han sa til dem: ”Gå ut i hele ver-
den og forkynn evangeliet for alle som 
Gud har skapt.  Den som tror og blir 
døpt, skal bli frelst, men den som ikke 
tror, skal bli fordømt.  Og disse tegn skal 
følge dem som tror: I mitt navn skal de 
drive ut onde ånder, de skal tale nye tun-
gemål, og de skal ta slanger i hendene. 
Om de drikker dødelig gift skal det ikke 
skade dem, og når de legger hendene på 
syke, skal de bli friske.(Mark 16.15-18; 
Matt28.18-20). 
 
Det første har sitt utspring i Gud, hans 
kjærlighet og frelsende nåde.  Det 
andre handler om vår respons, vår 
lydighet til Jesus Kristi befaling.  Det er 
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viktig å se at alt vi gjør springer ut fra 
Hans kjærlighet.  
”Om jeg taler med mennesker eller englers 
tunger men ikke har kjærlighet, er jeg 
bare en drønnende malm eller en klin-
gende bjelle.  Om jeg har profetisk gave, 
kjenner alle hemmeligheter og eier all 
kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan 
flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er 
jeg intet.  Om jeg gir alt jeg eier til brød 
for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å 
brennes, men ikke har kjærlighet, da har 
jeg ingenting vunnet.”7

Det vidunderlige er Gud ved sin Hel-
lige Ånd utøst all sin kjærlighet i våre 
hjerter.  Det gir oss et fantastisk 
utgangspunkt for alt han har kalt oss 
til, også det å gå på jakt etter mennes-
ker som han vil velsigne og berøre.   

Det andre som jeg nevnte over handler 
om vår lydighet til Guds Ord.  Når 
Gud har talt om å gå ut er det ikke et 
forslag han kommer med, det er faktisk 
en befaling.  Jesus holder lydighet høyt 
i det som handler om guddommelig 
vennskap.  ”Dere er mine venner” sier 
Jesus i joh.15.14, ”når dere gjør det jeg 
befaler dere.” Derfor er vi alle kalt til å 
dele evangeliet i ord og gjerning på alle 

våre ulike personlige måter.  Jeg vil si 
som en oppmuntring at du har det i 
deg, for Gud bor i deg (Joh.15.23).
Jesus – salvet av Den Hellige Ånd – 
vårt forbilde

Jesus Kristus er Herre og vårt forbilde i 
alle ting. Men det er også viktig å se at 
alle hans gjerninger, da han levde på 
jorden, ikke var i kraft av at han var 
Guds Sønn.  Jesus Kristus var et men-
neske av kjøtt og blod som oss, en 
mann som svettet i heten, som frøs i 
kulden, som blødde når han skar seg, 
som ble sulten og tørst.  Han var 
begrenset i den menneskelige natur, og 
slik lik oss på alle måter. Det er viktig 
at vi forstår dette, så man ikke sitter 
fast i tanken om at Jesus var jo Gud, og 
det var på grunn av dette som gjorde at 
han kunne gjøre alle disse store under-
gjerninger.  Paulus sier det på denne 
måten i Fil.2.6-7; ”Han var i Guds 
skikkelse og så det ikke som et rov å 
være Gud lik, men gav avkall på sitt 
eget, tok på seg en tjenerskikkelse og 
ble mennesker lik”.  Og som Peter for-
kynner i Kornelius hus: ”Jesus fra Nasa-
ret ble salvet av Gud med Den Hellige 
Ånd og Kraft, og han gikk omkring 
overalt og gjorde vel og helbredet alle 

som var underkuet av djevelen, for 
Gud var med ham”8.   Jesus var et men-
neske som oss, salvet med Den Hellige 
Ånd.  Jeg vil også trekke frem Jesu bøn-
neliv i dette avsnittet.  Jesus levde i en 
nær relasjon med sin Far.  Og det er det 
bønn dreier seg om: en nær relasjon 
med vår Far, der vi søker han for å høre 
hva som ligger på hans hjerte for men-
nesker han vil vi skal møte.  Vi ser det 
når Jesus skal utvelge de tolv disiplene i 
Luk.6.12-13, hvordan han hele natten 
var i bønn til Gud.  I Mark.1.35 ser vi 
hvordan Jesus tidlig om morgenen 
søkte sin Far, og videre i Luk.5.16 ser vi 
at Jesus trakk seg ofte tilbake til øde 
steder og ba.  Jesu sa selv i Joh5.19 at 
han ikke kunne gjøre noe av seg selv, 
men bare det han så Far gjøre.  Bønn 
gjør deg seende og mottakelig for det 
som ligger Guds hjerte.  Jesus visste 
dette, og når han ba, trenger også vi å 
gjøre det.  Her er et løfte han gav oss: 
den som ber, skal få.

Den Hellige Ånd er i oss
På samme måte som Gud salvet Jesus 
med Den Hellige Ånd, har han salvet 
oss.  Paulus sier i 1.Kor. 12.13 ” at vi 
ble alle døpt med en Ånd til å være en 
kropp, og at vi har alle fått en Ånd å 

Vi har i den siste tiden 
hørt mye om ”skattejakt”. 
Vi har fått høre vitnesbyrd 
om mennesker som gjen-
nom frimodige Jesu disi-
pler får et møte med en 
levende, frelsende, livsfor-
vandlende, helbredende 
Gud.  Søsken, som fylt av 
den Hellige Ånd søker 
Gud for skatter og som går 
i tro på det de får fra Gud i 
bønn. Og det er nettopp i 
bønn at mye av hemmelig-
heten ligger i det å høre fra 
Gud. Gud viser deg skatter 
– mennesker som Han ser 
og som han kaller på, og 
hvor du er gitt nåde av 
Gud til å være et redskap i 
Hans hånd. Jeg tror at det 
ikke var uten grunn at 
Paulus sa at si skulle be 
uten opphold1 
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Praktiske tips 
for skattejakt

1. Søk Gud i bønn
Kom sammen for å søke Gud i bønn 
før dere går ut, og vær sikker på at Far 
vil svare. Det er så lett for at vi tanke-
messig bortforklare det vi mottar når vi 
ber. Når du ber, vil Gud svare.  Du har 
Kristi sinn (1. Kor. 2.16).  Vi opplever 
at Herren taler til oss på ulike måter.  
Det kan være gjennom bilder, i drøm-
mer, gjennom tanker eller andre til-
skyndelser. Bruk gjerne en times tid, 
der en deler vitnesbyrd og oppmuntrer 
hverandre med Guds ord.  Det er godt 
å komme sammen å styrke hverandres 
tro og frimodighet i Guds nærvær.  Be 
sammen til Gud for mennesker han vil 
at dere skal møte. Det kan være greit å 
ha et ark å skrive på.  Det kan være et 
ark med punkter som; navn på perso-
ner, steder, kjennetegn på personer, 

andre spesielle kjennetegn, bilder og 
bønnebehov.  Vi kaller det gjerne et 
”skattekart”, men det er bare ment å 
være et hjelpemiddel til å huske det du 
har mottatt fra Gud, og det vil også 
styrke troen din når du ser at kartet 
stemmer overens med terrenget.  Det 
kan være du opplever at du ikke hører 
noe konkret fra Gud, men vær trygg, 
han taler til deg, og det kan være du 
oppdager det først når du begynner å 
gå ut.  Senk heller skuldrene, for vi er 
alle underveis og vi ”backer” hverandre 
opp.  Det kan være greit å samordne 
grupper før en ber, og etterpå bli enig 
om hvor en skal gå, ut fra det en har 
fått fra Herren.  Be gjerne for perso-
nene Herren har mint deg om og for 
hverandre før en går ut for å lete etter 
”skattene”.  
 
2. Gå på det Gud har gitt deg
Jeg vil oppmuntre deg til å være opp-
merksom og lyttende til Den Hellige 
Ånd når du går ut.  Det å be i Ånden 
vil hjelpe deg å være ”skrudd på”, eller 
”online” med Herren.  For på vei mot 
et av stedene dere har bestemt dere for 

å reise, kan du oppleve å se en person 
som stemmer overens med det du har 
skrevet ned på skattekartet.  Det er vik-
tig å være klar over at selv om ikke alt 
nødvendigvis skulle stemme helt med 
beskrivelsen du har på skattekartet, 
endatil om denne er ”to the point”, kan 
det være at Herren kan ha gitt deg visse 
kjennetegn, som vil sette deg på sporet.  
Jeg vil nevne en erfaring som jeg selv 
har gjort da min kone og jeg hadde 
bestemt oss for å gå på skattejakt. Det 
var seint på kvelden da vi ble stående 
utenfor et sted i sentrum jeg opplevde 
Herren hadde minnet meg om.  Her 
skulle vi møte en mann som hadde en 
mørk blå dongeribukse og en rød 
jakke.  Vi tok noen runder rundt kvar-
talet, men kunne fant ikke denne per-
sonen.  Vi bestemte oss for å gå en 
runde til og da vi kom til en kaffebar 
litt lenger inn i gaten så vi tre personer, 
der den ene hadde en mørk blå donge-
ribukse og en rød jakke.  Vi bestemte 
oss for å gå bort og jeg presenterte meg 
og sa at vi kom fra en kristen menighet 
i Bergen og lurte på om vi kunne stille 
noen spørsmål hvilket forhold de hadde 
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Forandre verden

til Gud. Vi fikk en god prat, og vi 
delte evangeliet og vi fikk endatil be 
for personen som passet beskrivelsen. 
Men når vi gikk kjente Hilde uro, og 
opplevde at det ikke var mannen i den 
røde jakken vi skulle møte, men kame-
raten hans som også sto der.  Etter en 
ny runde med kamp i sinnet gikk vi 
tilbake og spurte om vi kunne få en 
prat med kameraten alene.  Det ville 
han.  Denne mannen viste seg å være 
en bror i Herren.  Han levde ikke i fel-
lesskap og opplevde ulike utfordringer.  
Han hadde bedt til Herren om hjelp 
til å finne ut av de utfordringene han 
nå sto i.  Hilde fikk formidlet et ord 
fra Gud inn i livets hans og vi fikk be 
for han.  Da vi nå gikk opplevde vi 
begge fred. Jeg undret meg over at det 
ikke han Herren hadde minnet meg 
på.  Kona mi sa da at denne mannen 
var nokså nøytral i klesveien og kan-
skje vi ikke hadde møtt han hvis ikke 
Herren hadde gitt deg noen ledetråder. 
Jeg nevner dette så en ikke skal stirre 
seg blind på skattekartet, men igjen se 
det som et hjelpemiddel Den Hellige 
Ånd gir deg i din trening i det å finne 

skatter.  I alle ting er det hans vilje at 
du med eller uten skattekart skal være 
et Jesu Kristi vitnesbyrd (Joh.15.26-
27).

Vær oppmerksom på at Den Hellige 
Ånd kan gi deg kunnskapsord, vis-
domsord eller tilskynde deg til å be for 
konkrete behov hos personen som du 
er i møte med, eller andre som han 
gjør deg oppmerksom på mens du er 
ute.  Du kan ha blitt minnet om men-
nesker som trenger helbredelse, og du 
opplever det gjerne utfordrende å ta 
kontakt å tilby forbønn.  Husk at det 
er Jesus som helbreder og vi får være 
redskaper i hans hånd, tenk gjerne på 
det når du ber.  Husk Herren er med 
deg og han er på din side.  Det er i 
denne samhandlingen med Den Hel-
lige Ånd du vil få se gjennombruddet. 
Jo mer du øver, jo mindre skummelt 
vil det bli. Ta nye sjanser og gi deg selv 
rom for å gå feil.  Vi er all under opp-
læring.  Våg å gå inn i ”risikosituasjo-
ner”, når Herren sier ”kom”.  Han 
slipper deg ikke!

rAymond kristen  
lAUritzen

drikke”. Og Johannes fortsetter i 1. 
Joh.2.27 med å si: ”Men salven dere 
har fått fra ham, blir værende i dere og 
hans salve lærer dere om alt”. Kraftens, 
kjærlighetens og visdommens Ånd er i 
oss i vårt møte med mennesker. Derfor 
handler det om å være ledet av han og 
stole på hans hjelp og ledelse under alle 
forhold, i alle situasjoner9.  Den Hellige 
Ånd er den sanne evangelisten, og han 
har virkelig forstand på å vinne men-
nesker, så hvorfor ikke samarbeide med 

han10. Den Hellige Ånd er din hjelper 
og vil lære deg alt du trenger11, både det 
å motta fra han og formidle videre det 
han gir deg.  Det ligger på hans hjerte 
at du skal lykkes, og jeg tror han fryder 
seg over hvert steg vi tar sammen med 
ham.

Skattejakt er ingen evangeliseringsma-
nual eller metode, men et redskap som 
kan hjelpe oss i stadig å utvikle oss i å 
være en evangeliserende menighet som 

frimodig deler evangeliet og formidler 
Guds rikes kraft, i tegn, under og hel-
bredelser.

For jorden skal fylles med Herrens her-
lighet, likesom vannet dekker havets 
bunn12. 

1  1 Tess 5.17
2  1.Kor. 12.11
3  1.Kor. 2.4
4  Mark.16.20
5  Rom 8.32, 15.18-19
6  Joh.3.16; Joh.4.10
7  1. Kor 13.1-3
8  Apg.10.38
9  Rom 8.1-17; Gal.5.16-25
10  Joh.15.26
11  Joh.14.26
12  Hab.2.14


