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Livet som Gud har kallet oss til, er ikke
et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under,
mirakel og andre mektige gjerninger.
Jesus, som gikk på vannet, gjorde
vann om til vin og helbredet mange
syke, er vårt forbilde og modell, og
det er hans gjerninger vi skal overgå.
DET JESUS GJORDE

Kjernen i det å ville se tegn, under og
mirakler er at Jesus sa at vi skulle praktisere det. Han befalte oss til å helbrede
syke, drive ut demoner og vekke opp
døde.1 Det er ikke noe som vi som
kristne har funnet på av oss selv, eller
som vi søker bare fordi
det er utrolig kult, men
Jesus
gav
oss faktisk
befalingen

om

å
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det.

spunkt burde være det Jesus sa at vi skal
gjøre, ikke det som passer oss best. Ofte
blir erfaringen at det Jesus sa vi skulle
gjøre, også blir det som fungerer best.
Jesus ba oss om å legge hendene på de
syke, og de skulle bli friske. Når vi har
gjort det han ba oss om, så ender egentlig vårt ansvar der. Han ba oss ikke om
å lage teologiske forklaringer på hvor
ting skjer, eller hvorfor det ikke skjer.
Utgangspunktet
for
alt
det
vi gjør er nettopp lydighet.

Han har befalt oss om å vinne
verden, helbrede de syke, drive
ut demoner og vekke opp døde.

å
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med

Jesus gikk rundt på jorda, og han helbredet alle syke han møtte på, han
drev ut mange demoner og brakte
de døde tilbake til livet. Også gav
han oss ansvaret om å videreføre
det han holdt på med her på jorda.
Utgangspunktet vår for vår kristne misjon, bør ikke være hva som ser ut til å
fungere best, hva som passer best i en
bestemt kultur, heller ikke hva som er
mest pedagogisk eller det som vi tror er
mest fruktbart i lengden. Vårt utgang-

å

1. Mark 16:15

på

i
LYDIGHET

Kristne er etterfølgere av Jesus, og skal
gjøre det som han ber oss om. Han
har befalt oss om å vinne verden, helbrede de syke, drive ut demoner og
vekke opp døde. Å gjøre dette, er en
lydighetshandling mot det Jesus befalte.
I begynnelsen erfarte jeg at det ikke var
like gøy eller komfortabelt, å søke etter gjennombrudd i dette med tegn og
under. Det er ikke fordi det er moro vi
gjør det, vi gjør det fordi Kristi kjærlighet tvinger oss.2 Om ikke kjærligheten til mennesker rundt oss alltid
er den største, så er det kjærligheten
til Jesus og Hans kjærlighet til oss.
Jeg har egentlig ikke noe valg, jeg kan
ikke
gjøre
noe
annet,
dersom
jeg
vil
følge
Jesus.
Vi har ikke lov til å bare forkynne evangeliet med ord. Vi er kristne mennesker i
Norge, som ønsker å forandre nasjonen,

2. 2 Kor 5:14

noe som Gud tydeliggjør at er umulig
uten tegn og under. Det er ikke engang
bibelsk å bare spre ut Guds rike med ord.3
TEGN, UNDER OG MIRAKEL

Det er forskjellige varianter av det
som vi kaller tegn og under. I det nye
testamentet, er det mest sentrale helbredelse, eller mirakel i forhold til fysisk sykdom. Etter det, er det mest
sentrale å kaste ut vonde ånder. I forhold til hvor sentralt det er i Bibelen,
så er konklusjonen at det er noe vi må
praktisere mer. Når det er ett gap mellom det Bibelen sier, og våre liv, er det
vi som må rette oss etter hva den sier.
Det å vekke opp døde er også sentralt
både det som Jesus og de første kristne gjorde og i Jesu befalinger. Det er
ikke noe som vi i Norge ser mye av i
dag, men den eneste måten er å spørre
Gud om hvordan. Vi har ikke noe valg,

3. 1 Kor 4:20

for Jesus har sagt at vi skal gjøre det.
Andre måter å praktisere tegn og under,
er det vi kan kalla profetisk evangelisering, der en blir ledet av Den Hellige
Ånd til mennesker, og gjennom profetiske ord og kunnskapsord kan tale inn
i livet til også fremmede mennesker.
Til nå har vi allerede sett noe, men
det er fremdeles mye ting. Jesus gjorde
noen utrolig fascinerende ting, som å
gå på vannet, multiplisere mat, og på
pinsedag ble 3000 frelst under merkelige omstendigheter.4 Vann ble forvandlet til vin, Jesus stilte stormer,
engler låste opp for Peter i fengselet og Filip ble forflyttet på i ånden.
NORMALT KRISTENLIV

Når en leser i Bibelen, ser en at tegn
og under var en vanlig del av de første
kristne sin hverdag.5 Det er overraskende at vi ikke har sett det før, hvor ves-

4. Apg 2
5. Apg 2:24, 5:15,
19:11-12, 20:7-12,
28:9
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entlig dette med tegn og under egentlig
er i sammenheng med å forkynne evangeliet. Det er så mange historier i Apostelgjerningene som vitner om at tegn
og under ble demonstrert, før evangeliet ble forkynt, og folk kom til tro. 6
Noe som er utrolig spennende, er det
å få lov til å se at flere og flere vokser
inni dette. Å presentere nyfrelste for
noe som egentlig er tenkt til å være ett
normalt kristenliv, der tegn og under
er hverdagslig. Det er starten på en ny
kultur, der det en leser i Apostelgjerningene ikke lenger er fjern, men noe som
en selv opplever. Det gjelder ikke bare
dette med tegn og under, men alt som
har med det nytestamentlige menighetslivet å gjøre. Det er en utrolig glede og
tilfredsstillelse, å begynne å leve slik som
Jesus sa, og slik som vi er designet til.
Vi er nødt til å koordinere og synkronisere oss i samsvar med det som
Ordet sier om å se tegn og under,
vi må følge den modellen som Jesus
satt. Et kristenliv uten tegn, under og
mirakel, er ikke et balansert kristenliv.
OVERFOKUSERT

En kan veldig lett få stemplet på seg at
en er overfokusert på tegn og under,
og glemmer forkynnelsen av evangeliet. I verste fall driver man med vranglære, og er kjettersk. På ingen måte
skal forkynnelsen av evangeliet bli un-

dergravet, Jesus sa klart og tydelig at
vi også skulle forkynne det med ord,
men det var ikke det eneste han sa.
Noen ganger virker det som om vi
må rettferdiggjøre oss selv, når det
blir praktisert tegn og under, ved å
forkynne evangeliet i tillegg. Det er
som en tankebygning som sitter i hodet, for mange vil få sure miner når de
ser tegn og under, uten forkynnelse.
Det er ingen som reagerer når kristne
bare viser praktisk kjærlighet, ved å
hjelpe til i samfunnet, med de fattige,
narkomane, eller naboen. Det er ingen
som anklager deg for å være feil fokusert,
eller som ber deg om å slutte å gjøre godt,
dersom du ikke forkynner evangeliet.

Når målet er at Gud skal få berøre mennesker, så blir det også mindre stress
med å forkynne evangeliet. Det kommer
naturlig, ettersom Gud åpner opp mennesker, og Den Hellige Ånd møter de.

Ser vi på Jesus, ser vi at hans tenkemåte
og handling var helt annerledes. Du
kan nesten si at han var overfokusert på
dette med å helbrede de syke, kaste ut
demonene og vekke opp døde. Etter tre
og ett halvt år i full vigør her på jorda,
hadde han berørt titusenvis av mennesker, både gjennom helbredelse, demonutdrivelse og matunder. Han helbredet mange som han ikke lærte eller
forkynte for.7 Langt i fra alle som fikk en
berøring av Gud, valgte å bli hans disippel. Av og til virker det som om Jesus bevisst sa ting som støtte folk bort fra han. 8

Livet som kristen er ikke et prosjekt
der vi prøver å få til dette selv, vi går
ikke i egen kraft. Hele livet som kristen, også det som gjelder tegn og
under, er bygd på nettopp det av vi
ikke klarer det selv. Vi er helt avhengig av Han, desperate etter Gud.

Om vi bare helbreder syke,
så er det bra. Guds rike blir
demonstrert
på
denne
måten.

AVHENGIG AV DEN HELLIGE ÅND

Når en lever et liv i det overnaturlige,
så blir en også sårbar og avhengig av
Den Hellige Ånd. Vi går radikalt for
det overnaturlige, men blir stadig slått
tilbake, for eksempel ved at det vi
søker ikke skjer. Det er en god ting å
stadig vende tilbake til Gud, rope til
Han, om mer av Hans nærvær, mer av
Hans kraft. Vi kan rett og slett ikke få
det til uten Han, uten Hans nærvær.

Når vi opplever at tegn og under ikke
skjer, at folk ikke blir friske, eller at
døde ikke står opp, så er det bare en
ting å gjøre. Det er ikke å lage forklaringer på hvorfor det ikke skjer, ikke
skylde på noen, men å søke nærmere
Gud. Erkjenn at du trenger mer kraft,
at du trenger mer av Gud. Være villig til
å gå en ekstra mil med Gud, be radikalt om at mer av det som vi leser om i

Steinar Lofnes

k

steinar@veienbibelskoleno
6. Apg 3-4, 5:12ff,
8:4-18
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Når målet er at Gud skal få berøre
mennesker,
så
blir
det
også
mindre
stress
med
å
forkynne
evangeliet. Det kommer naturlig,
ettersom
Gud
åpner
opp
folk,
og Den Hellige Ånd møter de.

Bibelen skal skje i dag. Gjennombruddet kommer, men gjør heller smerten
som kommer når en ikke ser noe, om
til en desperasjon til Gud. Ikke stopp
når det blir vanskelig, men fortsett å
gå, fortsett å vær lydig, fortsett å rope
til Gud, til gjennombruddet kommer.
MER OG MINDRE

Det er sånn at noen mennesker har mer
av Den Hellige Ånd, enn det du har akkurat nå. Det er ikke nødvendigvis noe
negativt, fordi alt det Gud har, er tilgjengelig. Han øser ut sin Ånd over alt kjød9,
ikke bare over den ene salvede mannen.
Peter hadde nok mer av Guds
nærvær hvilende over seg, for når
han gikk på gata, så ble folk helbredet bare skyggen hans rørte ved de.10
Det er lurt å kunne erkjenne at noen
har fått noe av Gud, som du ikke har,
men som du ønsker. En kan gå til Gud
og be om mer, men en kan også be om
håndspåleggelse av mennesker som Gud
har gitt en større del, og han eller hun
kan gi det videre. En ser denne praksisen også i Bibelen, både ved Moses og

Josva,11 Elia og Elisja12, men også Jesus
og Hans disipler, når han sendte de ut. 13
Vær villig til å lær av andre. Hør på det
de sier, få de til å be for deg, og lær av de.
Det er ingen svakhet, men vitner heller om en større hunger etter mer av
Gud, og en erkjennelse av en ser hva
Gud har lagt ned i andre mennesker.
NØKLER TIL GJENNOMBRUDD
Vær lydig, og gjør det som Jesus har
befalt. Bare det å være lydig mot
Hans befalinger er et mål i seg selv.
Velg å vær frimodig, velg å strekke
deg litt lenger, ta nye steg og lev slik
Jesus gjorde også på dette punktet.
Hold ut, og bli ikke motløs. Selv om
en blir skuffet når det etterlengtede
gjennombruddet ikke kommer med en
gang, er det viktig å ikke gå på kompromiss med hva som er Guds vilje,
i forhold til det våre erfaringer er.
Guds vilje er at hvert menneske skal
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Søk stadig mer, ved å søke Gud, men
også ved å oppsøke mennesker som har
opplevd gjennombrudd og som har
mer av det, for det smitter. Det som
andre har kjempet hardt for, kan du på
denne måten få gratis. Studer Bibelen,
les bøker, besøk andre menigheter, for
på denne måten kan du få det som
andre har kjempet hardt for, gratis.

Steinar Lofnes

13. Matt 10
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Ikke stopp når det blir vanskelig,
men fortsett å gå, fortsett å vær
lydig, fortsett å rope til Gud,
til gjennombruddet kommer.
9. Joel 2
10. Apg 5:15

bli frelst, og at alle mennesker skal bli
helbredet og ha god helse. Prøv ikke
å forklare hvorfor ting skjer eller ikke
skjer, men bli grunnfestet i hva Bibelen sier om hva Guds vilje virkelig
er. Ikke stopp om du ikke ser noe skje,
men fortsett å gå, fortsett å være lydig.

