Guds herlighet
går opp over deg!
Guds plan er en gjenreisingsplan. Ikke for å gjenreise noe som en gang var, men for å fullføre
hele hensikten med det som engang ble påbegynt. Gud vil videre med sin menighet i den
tiden vi lever i nå. Du og din forsamling er involvert. Menigheten tilhører Jesus. Han lovte at
han skulle bygge den, og gjøre den uovervinnelig.1
Opp å stå!

Herlighet

”Reis deg i stråleglans, for nå kommer ditt
lys. Herrens herlighet går opp over deg!”
Ordene kommer fra profeten Jesaja i en
tid da alt så mørkt ut. Det var ”stummende
mørkt over folkene”.2 Ser vi oss rundt i
verden oppdager vi også fort mørket som
dekker Jorda. Men som Jesaja skal vi ikke
slukes av verdens mørke. For de som vandrer i mørke skal se et stort lys!3 Og lyset
skal fylle jorden! Hva er dette lyset? Det er
Herrens herlighet som går opp over Guds
menighet! Herrens plan står fast. Jorda skal
fylles med kunnskap om Herrens herlighet, slik vannet dekker havbunnen. Derfor
reiser vi oss; vi vet at Herren lar sin herlighet gå opp over oss. Vi er verdens lys!

Utstrålingen av Guds herlighet og bildet på
hans vesen, har et navn: Jesus Kristus! Og
Kristus i oss og mellom oss! Han bærer
alt med sitt mektige Ord. Gud vil reise sin
menighet opp slik at Kristus kan fylle den.
Mange kristne forsamlinger har blitt gamle
uten å bli modne. Åpenbaringen om Jesus
har ikke vært fundamental, og verdens
tanker og prinsipper har dermed fått undergrave og svekke menigheten. Resultatet har
blitt utglidninger i religiøsitet og mystisime
på den ene siden og ubibelske tilpasninger til
verden på den andre siden. Jeg tror Jesus står
utenfor døren til mange kristne forsamlinger og banker på, men får ikke komme inn.

« – Mange kristne
forsamlinger har blitt
gamle uten
å bli modne.

Jeg ble nylig invitert med på et kristent
kveldsmøte. Den unge som kjørte bilen snakket hele veien til byen om hva Gud hadde
gjort i livet hans siste tiden. Han fortalte
hvordan det å bruke tid med Guds ord og i
bønn til Herren hadde forandret livet hans.

1. Matt 16;18
2. Jes 60;1-2
3. Jes 9;2

Virkelig forandring

Nå har han blitt frimodig. Han delte evangeliet med mennesker, han ba for folk, han var
i fyr og flamme for Jesus. Vi hadde også en
god bønnestund i bilen. Jeg så hvordan lyset
hadde kommet i øynene hans, og at Herrens
herlighet var gått opp over ham. Det var et
flott kveldsmøte, men det mest oppmuntrende den kvelden var praten med sjåføren!

Gjenreising
Gud gjenreiser sin menighet, og alt Gud
gjør begynner på innsiden av den enkelte.
Det gamle livet legges vekk, den syndige naturen gravlegges som i dåpen.4 Vi
vender oss bort fra selvfokuset og spør
etter hva Gud vil ha. Vi kler oss i det nye
mennesket, Jesus Kristus. Vi hjelper hver
andre til å prioritere Gud først, bruke tid
med ham, drikke av den Hellige Ånd og gå
inn i de ferdiglagte gjerningene som Herren
har lagt framfor oss. Vi har fokus på ham, og
blir forma etter det vi ser.5 Når folk rundt
oss ser oss, ser de… Jesus! Det er Guds vilje.
4. Rom 6;1-11
5. 2 Kor 3;18
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Gud former en brud

« – Vi er verdens lys!

Da Adam fikk se Eva, falt han umiddelbart
inn i en hodestups forelskelse. Han utbrøt:
”Dette er da ben av mine ben og kjøtt av
mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av
mannen er hun tatt.”6 Han fikk en åpenbaring om den dype lengselen etter en verdig
livspartner som også finnes i Jesu hjerte –
lengselen etter en brud som var hans fordi
den var tatt av ham, og var en del av ham.
Med sitt blod kjøpte han til seg selv sin

elskede, og han renser henne stadig ved dette
vannbadet i ordet, for at hun skal skinne
hans stråleglans. Vi som tilhører Jesus er
med i dette universelle kjærlighetsdrama der
Far former en brud til sin Sønn. Så reis deg
i stråleglansen fra Jesus! For han lar sitt lys
komme, og lar sin herlighet gå opp over deg.

Mot ditt lys skal folkeslag vandre, konger skal gå mot
din solrenningsglans. Løft dine øyne og se deg om! De
samler seg alle og kommer til deg. Dine sønner kommer
langt bortefra, dine døtre blir båret på armen. Da
skal du se det og stråle av glede, hjertet skal skjelve
og vide seg ut. For havets rikdom strømmer imot
deg, folkenes skatter kommer til deg. (Jes 60,3-5)
n

Norleif Askeland

norleifa@yahoo.com

6. 1 Mos 2;23
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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
eller ring 55 38 18 40.

se: ifolk.no

