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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


