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Tekst: Terje Dahle
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«for hvis åpenbaringen
av ham forsvinner,
kryper det menneskeskapte
religiøse systemet
inn bakdør»a

Velkommen til et nytt ”FOLK”. Dette er det andre
nummeret vi gir ut etter at vi la om til nytt format og
layout. Vi tror det er viktigere enn noen gang å formidle
hvor relevant og livsnær Bibelen er, og at den på ingen
måte er gått ut på dato. Bladet FOLK er et tidsskrift om
hverdagsteologi. Det innebærer at vi vil formidle evige
sannheter om Gud slik Bibelen forteller det, på en måte
som folk opplever er til hjelp i hverdagen.
Hele nøkkelen til å forstå Bibelen er Jesus Kristus, han som kom
og viste oss Gud i kjøtt og blod. Han viste noe helt annet enn det
datidens religiøse liv var preget av. Det var rigide roller, maktkamp, fokus på ytre ting og manglende relevans i hverdagen for
folk. For ham holdt det ikke at Gud var aktuell et par dager i året
ved store høytider. Han kalte folk til et liv i etterfølgelse av ham
24/7. Og de som ga respons til det, ble et redskap til rettferdighet,
fred og samfunnsforandring. Slik var det den gangen, det forteller
historien oss, og slik er det også i dag.
Denne åpenbaringen av Jesus vil vi bringe videre, for hvis
åpenbaringen av ham forsvinner, kryper det menneskeskapte religiøse systemet inn bakdøra. Og da forsvinner rettferdigheten,
gleden, freden, ja selve livet fra Gud. Guds rike er her og det vil vi
formidle til så mange som mulig, i tråd med den bønnen Jesus
lærte oss å be (Matt.6,10).
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Vi vil formidle dette til deg som leser på forskjellige måter.
I dette nummeret vil du få to nye artikler om ære, og du får lese
om hvordan liv og glede frigjøres når vi lever i tråd med det
bibelske ære-begrepet. Du vil også lese mer om å kjenne Gud og
forstå hvem han er. Vår forståelse av Gud former hele vårt liv og
virker inn på alle områdene i livet. Du vil også lese artikler om
mennesker som opplever Gud i hverdagen, både i egne liv og
hvordan de formidler livet fra Gud til andre mennesker.
Guds rike er et rike som omfatter alle mennesker og hele
verden. Derfor vil vi i tiden framover vise sider av Guds rikes vekst
og framgang. Blant annet vil vi vise hvordan Guds rike forener
mennesker på tvers av kulturer og språk. Intervjuet med Yohans
Mehari er starten på denne serien.
På en måte understreker den nye layouten til bladet en viktig
sannhet i Guds rike; budskapet er evig, men innpakninga varierer.
Vi tror vi trenger å være kreative og utforskende i måten å
formidle Guds evige sannheter på. Evangeliet er så sterkt og har
sitt opphav i Gud, så det vil vi formidle uten å be om unnskyldning eller tilpasse det til oss. Som Ern Baxter sa like før han døde:
Kirken i Vesten vil i det 21. århundre oppleve følgende test: Skal
samfunnet forklare bibelen, eller skal vi la bibelen forklare
samfunnet?”.
Vi ønsker at bladet FOLK skal gi deg hjelp til å leve et liv i
etterfølgelse av Jesus i din hverdag og samtidig bli istandsatt til å
gi budskapet videre, slik at mange flere får erfare at evangeliet er
Guds kraft til frelse, framtid og håp.
God lesning!

«Vår forståelse av
Gud former hele vårt liv
og virker inn
på alle områdene i livet»

•
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Apostolisk kristendom

Tekst: Håvard Kjøllesdal
havardkj@gmail.com

Da Jesus vendte tilbake til himmelen etterlot han seg 12
apostler. Paulus forteller oss at menigheten er bygget på
apostlenes grunnvoll. Og vi leser om de første kristne at
de holdt seg trofast til apostlenes lære. Idag, omkring
2000 år senere, kan det virke som om behovet for
apostolisk kristendom er større enn noen gang.
Et klart fokus
Etter Jesu himmelfart står Peter fram imellom disiplene og tar til
orde for at de må velge en ny apostel til å ta den plassen Judas
hadde imellom de 12 apostlene. Kriteriet for utvelgelsen var enkel:
apostelen som skulle ta Judas sin plass måtte kjenne Jesus, og ha
vært vitne til hans oppstandelse. Å kjenne Jesus, og kraften av
hans oppstandelse er kjennetegnet på apostolisk kristendom.
Apostlenes lære har et klart sentrum: den oppstandne Jesus
Kristus.

Et apostolisk bibelsyn!
Apostolisk kristendom leser bibelen i lys av Jesu oppstandelse. Det
finnes mange måter å lese bibelen på. Paulus advarer menigheten
mot folk som ønsker å være lovlærere, men som hverken skjønner
hva de selv sier eller de tingene de snakker så skråsikkert om (1.
Tim 1,3-11). Det finnes bibelundervisning som ikke er apostlenes
lære. Å legge ut loven eller de profetiske skriftene uten å ha Kristus
6

for øye fører til spekulasjoner og forvirring. Når kunnskapsrike
mennesker legger ut de bibelske skriftene, er det lett å bli fasinert
og revet med av rikdommen på fakta og detaljer. Men hvis forkynnelsen ikke knytter mennesker til Kristus, er ikke det evangeliet de
forkynner et sant apostolisk evangelium. Apostlenes lære knytter
mennesker til Jesus enten de underviser fra moseloven, profetene,
evangeliene, åpenbaringsboken eller hvilken som helst bibelsk
skrift. Paulus, som før han møtte Jesus var overbevist om at han
tjente Gud ved å utrydde de kristne, opplevde å møte den
oppstandne på en slik måte at han fikk helt nytt lys over bibelen.
Fra å være en kynisk lovlærer som steinet kristne med bibelen i
hånden, ble han en ydmyk og radikal forkynner av Jesus Kristus:
Han (Paulus) åpnet skriftene for dem og forklarte at Messias måtte
lide og stå opp fra de døde. «Og denne Messias,» sa han, «er Jesus,
han som jeg forkynner for dere».(Apg 17,3)

«Apostlenes lære
knytter mennesker til Jesus
enten de underviser fra
moseloven, profetene,
evangeliene, åpenbaringsboken
eller hvilken
som helst
bibelsk skrift»

Et apostolisk verdensbilde
Når vi oppdager at Jesus har stått opp fra de døde får vi også et
forandret verdensbilde. Jesus Kristus, Guds sønn, har all makt i
himmel og på jord. Verden styres ikke av FN, den arabiske liga,
eller presidentene i Kina og USA. Historiens Herre heter Jesus
Kristus. Guds plan dreier seg om å bringe hvert menneske til
lydighet mot Jesus. Hvert kne skal bøye seg, og hver tunge skal
bekjenne, at Jesus Kristus er Herre, til Gud Fars ære! Et verdenssyn
der livet bare er en rekke av tilfeldigheter er ikke i samsvar med
det apostoliske verdenssynet. Hvis Jesus har all makt betyr det at
han har kontroll i alle situasjoner. Det apostoliske verdensbildet
gjør at vi møter enhver situasjon i lys av at Jesus har all makt.
Apostelen Paulus opplevde å bli ført for retten pga falske
anklager som ble rettet mot han av jødene. Han ble fengslet i Jerusalem og begynte en flerårig rettsak som til slutt endte opp hos
keiseren i Rom. Ved starten av denne rettsaken, mens han enda var
i Jerusalem, opplevde han et friskt møte med Jesus:
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Natten etter sto Herren foran ham og sa: «Vær frimodig! Slik du har
vitnet om meg i Jerusalem, må du også vitne i Roma.» (Apg 23,11)

«Et apostolisk verdenssyn
setter Jesus i sentrum.
Verden og fremtiden
hører ikke djevelen til.
Nei!
Alt som lever
skal bøye kne
for den oppstandne
kong Jesus!»

Selv om Paulus var fengslet og overgitt til det jødiske og romerske
rettsvesenet, var han ikke utenfor Jesu makt. I alt som skjedde
hadde Jesus en plan – Paulus skulle vitne om ham! Rettsaken, som
for utenforstående kunne se ut som et nederlag for Guds rike, var i
virkeligheten et sentralt ledd i Guds plan. Flere år tidligere hadde
Paulus møtt Guds kall i profetiske ord: han skulle forkynne Jesu
navn for hedningefolk og for konger.(Apg 9,15) Rettsaken var ikke
en serie med nederlag, men det var gjentatte anledninger for
Paulus til å vitne om Jesus for konger og stormenn, helt fra Jerusalem til Rom!
Et apostolisk verdenssyn setter Jesus i sentrum. Verden og
fremtiden hører ikke djevelen til. Nei! Alt som lever skal bøye kne
for den oppstandne kong Jesus!

Et apostolisk oppdrag
Etter oppstandelsen samlet Jesus apostlene og gav dem et verdensvidt oppdrag: gjør folkeslagene til disipler!
Det apostoliske oppdraget gir oss ett tydelig fokus og en klar
retning. Vi er ikke fornøyd med bare å være gode fellesskap for oss
selv og våre barn. Oppdraget er så mye større! Vi må bringe nyhetene om oppstandelsen til nye mennesker, til nye familier, og til
nye nærmiljø. Å være en del av en kristen forsamling er ikke nok.
Når vi ser Jesu oppstandelse, at han har all makt og har gitt et
klart oppdrag, ønsker vi å leve for å se oppdraget fullført. Å leve
styrt av det apostoliske oppdraget er å leve som misjonærer der vi
bor. Vi lever slik det står skrevet om Moses: I tro nektet Moses da
han ble stor, å kalles sønn av faraos datter. Han ville heller lide
vondt sammen med Guds folk enn å nyte synden en kort tid. Han
holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for
han så fram til lønnen. (Hebr 11,24-26) Når vi ser det apostoliske
oppdraget, oppdager vi at det å betale prisen for å følge Jesus er så
mye mer verdt enn alt annet i livet. Livet får én dominerende
hensikt - å leve for Jesus og hans rike.
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Menigheter som er grepet av det apostoliske oppdraget vil alltid
arbeide for å komme videre. De går fra et fokus på gudstjenester til
å tjene Gud. Fra å samle disiplene for å styrke dem, til å styrke
disiplene for å sende dem. Fra komitemøter for å drive menighetens agenda til bønn og faste for å gripes av Jesu agenda. Menighetsmøtene går fra interne problemstillinger til misjonale
utfordringer. Hvilke nye steder skal vi gå til med evangeliet? Hvem
kan vi sende ut? Hvordan kan vi frigjøre mer ressurser til å bringe
evangeliet til Norge, Sverige, Danmark, Europa og verdens ender?
Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg
etter det som er foran, og jager fram mot målet, mot den seiersprisen
som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.
(Filipperne 3,13-14)

«De går fra et fokus på
gudstjenester til å tjene Gud.
Fra å samle disiplene
for å styrke dem,
til å styrke disiplene
for å sende dem.
Fra komitemøter
for å drive menighetens agenda
til bønn og faste
for å gripes av Jesu agenda»
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Artikkelserie om ærekultur
Tekst: Erling Thu
erlingthu@gmail.com

For om lag eit halvt år sidan fortalde
ein god kristen venn og bror noko
frå eit besøk i Bethel, Redding, USA
som sette i gang ein prosess i meg.
Han sa at kanskje den viktigaste
faktoren, i det Guds nærværet og den
overnaturlege dimensjonen dei lever i,
var ein ærekultur som frigjorde liv og
kraft mellom dei. Då eg høyrde dette
ordet, ærekultur, opplevde eg at Gud
talte til meg at det var noko eg skulle
studera for å få ny innsikt.
I det siste halvåret har eg grunna på
dette med ære.
Eg har granska i Skrifta og brukt
teologiske oppslagsverk for å trengja
djupt inn i dette emnet. Eg har også
lese eit bok av Danny Silk, ein av Bill
Johnsons medarbeidarar, med stor
interesse og nytte. Denne boka skildrar
på ein flott måte koss dei praktiserer
ærekulturen i Bethel Redding.
Dette berre skapte ein trong i meg til
å granska Skrifta for å finna ut kva ho
seier om dette viktige emnet.
Det verkar som om heile Bibelen er full
av undervisning og forteljingar der ære
og herlegdom er viktige element og
underliggjande prinsipp.
I denne artikkelen, og i den neste,
vil eg prøva å dela noko av det eg har
oppdaga når eg har granska Skrifta og
sett på dette viktige emnet med nye
auge. Dei tre fyrste artiklane stod i
forrige nummer av FOLK.

Guds frelsesplan
handlar om ære
og herlegdom
Ærekultur – del 4
Då menneska synda, viste det seg at Gud hadde ein
frelsesplan klar. Kvinna si ætt skulle knusa slangen sitt
hovud. Ein frelsar skulle koma og han skulle knusa Guds
og menneskas fiende. Profetiar om frelsaren og frelsa han
skulle koma med går som ein rød tråd gjennom heile Det
gamle testamentet. Når me ser nøye på Guds frelsesplan
oppdagar me at det handlar om svært mykje om ære og
herlegdom.
Nåde og ære
Guds plan er meir enn ein snever frelsesplan som handlar om å
berga oss frå synd og straff. Synda fører skam og vanære med seg
for dei som syndar, men ho er og til vanære for Guds heilage
namn. Difor seier Gud gjennom profeten Jesaja at kallet, utveljinga
og frelsa har ære som utgangspunkt og mål (Jes.43,1-7).
Salmisten seier at Gud gjev nåde og ære (Sal.84,12). Reint
menneskeleg er det lite ære i å trengja å få nåde frå andre
menneske, men med Guds nåde er det annleis. Når Gud gjev nåde,
gjev han i tillegg ære! Det nye testamente er fullt av bibelord som
viser oss at Guds frelsesplan handlar om ære og herlegdom:
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Men er vi born, då er vi òg arvingar. Vi er Guds arvingar og Kristi
medarvingar, så sant vi lid med han, så vi òg skal eiga herlegdomen
saman med han. Eg meiner at det vi må lida i den tida som no er,
ikkje er nokon ting mot den herlegdomen som ein gong skal openberrast og bli vår. Det skapte lengtar inderleg etter at Guds born skal
openberrast i herlegdom. (Rom 8,17-19)
Dei han på førehand vedkjende seg, har han òg på førehand sett til å
bli forma etter biletet av Son sin, så han skulle vera den førstefødde
mellom mange sysken. Og dei han på førehand har bestemt til dette,
har han òg kalla. Og dei han kalla, har han òg sagt rettferdige, og dei
han har sagt rettferdige, har han òg herleggjort. (Rom 8,29-30)

«Når Gud gjev nåde,
gjev han i tillegg ære!»

Nei, vi forkynner eit mysterium, Guds løynde visdom. Før tidene tok
til, hadde Gud fastsett at denne visdomen skulle føra oss fram til
herlegdomen. (1 Kor 2,7)
På den måten ville han stella henne fram for seg i herlegdom utan den
minste flekk eller rynke. Heilag og lytefri skulle ho vera. (Ef 5,27)
Gud ville kunngjera for dei kor rikt på herlegdom dette mysteriet er
for folkeslaga: Kristus er mellom dykk, håpet om herlegdomen! (Kol
1,27)
Dette kalla han dykk til ved det evangeliet vi forkynner, så de skal
vinna vår Herre Jesu Kristi herlegdom. (2 Tess 2,14)
Difor toler eg alt for dei utvalde, så dei òg skal vinna frelsa i Kristus
Jesus og få evig herlegdom. (2 Tim 2,10)
For Gud, som er opphav og endemål for alt, han ville føra mange born
til herlegdom. Då måtte han la opphavsmannen til frelsa nå fullendinga gjennom lidingar. (Hebr 2,10)

Desse ord, og mange andre liknande ord i Bibelen, viser oss tydeleg
at frelsa er ikkje berre å verta tilgjeven og reinsa frå synd, men å
verta forvandla, å verta omskapt og ført fram til herlegdom. Ende		
11

målet for frelsa er at me skal verta like Jesus Kristus og få del i
hans herlegdom. Det at Kristus bur i oss og i mellom oss er sjølve
håpet om herlegdom. Han som tok til med ei god gjerning i oss, vil
fullføra henne til Guds ære på den store dagen Jesus Kristus kjem
attende (Fil.2,6). Alt no får me del i Kristi herlegdom ved den
omskapande krafta som verker i oss ved Den Heilage Ande:
Men vi som utan slør over andletet ser Herrens herlegdom som i ein
spegel, vi blir alle omdanna til dette biletet, frå herlegdom til
herlegdom, og dette skjer ved Herrens Ande. (2 Kor 3,18)

Til lov og ære for hans herlegdom

«Gud gjer oss verdige
til det kallet me har fått,
og fyller oss heilt
med vilje til det gode
og med ei tru
som med kraft
viser seg i gjerning
til ære for Jesu Kristi namn»

Alt det Gud gjer for oss og i oss, gjennom frelsa i Jesus Kristus, for
å føra oss fram til herlegdom er til lov og ære for hans herlegdom
(Ef.1,6,12,14). På ny ser me her ein dynamisk og velsigna sirkel av
herlegdom og ære frå Gud til menneske, frå menneske til Gud, frå
Gud til menneske, frå menneske til Gud osv.. Denne æresirkelen er
ein straum av liv og velsigning som flyt frå Gud til menneske til
Guds ære. Når me snakkar om ein ærekultur er dette noko av det
me har i tankar. Det er å leva i mange slike dynamiske æresirklar
som frigjer liv og velsigning mellom oss. Dette treng me å sjå
nærare på. Apostelen Paulus let oss få eit lite innblikk i denne
dynamikken som frigjer liv og ære:
Då skal vår Herre Jesu namn verta æra hjå dykk, og de får del i hans
ære, ved vår Guds og Herren Jesu Kristi nåde. (2 Tess 1,12)

Ved å vera skapt i Guds bilete har me fått del i ære og herlegdom,
jamvel om synda har øydelagd noko av dette. Gjennom frelsa i
Jesus Kristus tek Gud til eit nytt skaparverk i oss der me får del i
hans herlegdom. Gud gjer oss verdige til det kallet me har fått, og
fyller oss heilt med vilje til det gode og med ei tru som med kraft
viser seg i gjerning til ære for Jesu Kristi namn. Når Jesus vert æra
hjå oss, får me del i hans ære, og liv og velsigning flyt mellom oss.
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Den som er til ære og heider for andre og i siste instans Gud, han
går det godt og han skal leva lenge.

Ære frigjer nytt liv – eit eksempel frå India
Solveig og eg har fått den store nåde å arbeida i India i mange år. I
hinduismen som er den rådande religionen er folk delt inn i fire
hovudkaster med mange underkaster i kvar av dei. Dess høgare
kaste du tilhøyrer dess meir ære og vørdnad har du krav på. Dei
kastelause er sett på som ureine og ærelause. Dei vert ofte
behandla som dyr og nokre gonger verre enn dyr. Den kristne
forståinga av at alle menneske er skapte i Guds bilete og er likeverdige vert teke imot med glede av dei kastelause, medan det er ein
snublestein for dei som tilhøyrer dei høgare kastane. Det å visa ære
til dei som har krav på ære sit ganske djupt i kulturen, som det
også gjer at dei frå lågare lag i folket dei kan du berre oversjå og
ikkje bry deg om. Nestekjærleik og likeverd er ukjende omgrep i
kulturen.
Når me kjem til Jaipur vert me ofte ynskja velkomne med ein
blomekrans. Det er ein vanleg måte å visa ære og verdsetjing. Me
tekk imot blomekransane og æra med takk, men ofte nyttar me
også høvet til å bruka blomekransane til å æra folk i forsamlinga
etter på. I ei gudsteneste der me hadde fått blomekransar og
ærefull velkomst la Solveig merke til ei gammal dame ho ikkje
hadde sett før. Ho opplevde at Gud sa at ho skulle gje blomekransen sin til denne gamle dama og gjorde så. Det at Solveig, den
kvite dama frå utlandet, gav blomekransen til denne gamle dama
gjorde under og frigjorde mykje god energi.
Det viste seg at det var fyrste gongen denne dama var på ei
kristen samling. Ho hadde i mange år ofra til dei hinduistiske
avgudane utan å få noka svar. Ho hadde besøkt mange store
tempel og heilage Sadhuar. Ho hadde bore fram mange og dyre
offer. Men ingen brydde seg om henne. Dei heilage Sadhuane
hadde ikkje tid til å snakka med henne. Guruane hadde ikkje tid til
å læra henne noko. Prestane hadde ikkje tid til anna enn å ta imot
ofringane ho bar fram. Ho kjende seg oversett og vanæra, men kva
anna kunne ho venta, ho som tilhøyrde ein låg kaste? Men ho
		
13

«Den kjærleiken
og den æra ho opplevde
då Solveig gav henne
blomekransen og talte
oppmuntrande og vennlege ord
til henne opna henne
for evangeliet
og frigjorde eit heilt nytt
liv i henne»

heldt fram med å ropa til Gud om at han skulle svara henne, at
han skulle gje henne eit teikn på at han brydde seg om henne.
Då Solveig gav henne blomekransen, omfamna henne, klemde
henne kjærleg og talte oppmuntrande ord til henne, var dette det
teiknet ho hadde venta på i heile sitt liv. Den fyrste gongen ho
kom til eit kristent møte møtte ho folk som såg henne og æra
henne. Ho var vant med å verta oversett. Ho var vant med å verta
sett ned på. Ho var vant med å møta lite respekt. No møtte ho
kjærleik, respekt og ære gjennom ei kvit kvinne frå utlandet. Men
størst av alt, ho møtte Guds kjærleik og nåde til frelse i Jesus
Kristus den føremiddagen. Med glede gav ho livet sitt til Jesus
Kristus og tok imot frelse ved å sanna at han er den einaste Herren.
Eg gløymer aldri den glede som strålte av ho då ho dansa til
Herrens ære og takka for frelsa! Nokre dagar seinare vart ho døypt
til Kristus. Alt det gamle vart gravlagd og ho vart reist opp til eit
nytt i ære i fellesskapet med Guds folk.
Den kjærleiken og den æra ho opplevde då Solveig gav henne
blomekransen og talte oppmuntrande og vennlege ord til henne
opna henne for evangeliet og frigjorde eit heilt nytt liv i henne.
Jesus gav henne eit liv i ære i staden for eit liv i vanære. Gleda
over denne nyfunne frelsa og æra kunne ho ikkje halda for seg
sjølv, men måtte dela det med andre kva Jesus hadde gjort for
henne. Ho vann mange menneske for Jesus før ho full av glede
døydde i trua berre nokre få månader etter at ho kom til Jesus.
Det er utruleg kva ein blomekrans, ære og vennlege ord kan
utretta!

•
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Heile jorda er full av
Guds herlegdom
Ærekultur – del 5

Tekst: Erling Thu
erlingthu@gmail.com

Synda har gjort stor skade i heile skaparverket og kvart
einaste menneske er merka av synda. Trass i dette lærer
Bibelen oss at heile jorda er full av Guds herlegdom og
ære. Jamvel om heile skaparverket er lagt under
forgjengelegdom og er veikt og skrøpeleg og går til
grunne, skin Guds herlegdom fram likevel.
Berre sjå på desse orda:
Men så sant eg lever, så sant Herrens herlegdom fyller heile
jorda: (4 Mos 14,21)
Dei ropa til kvarandre: «Heilag, heilag, heilag er Herren Sebaot.
All jorda er full av hans herlegdom.» (Jes 6,3)
Hans herlege namn vere evig lova! All jorda er full av hans
herlegdom. Amen, amen. (Sal 72,19)
Hans herlegdom er utbreidd over himmelen, jorda er full av
hans pris. (Hab 3,3)
Apostelen Paulus seier at mange menneske til skade for seg sjølv
ikkje ser Guds herlegdom og ære i skaparverket og difor gjev dei
ikkje Gud ære, men dyrkar og ærar det skapte i staden for Skaparen
(Rom.1,18-32). Slike menneske går frå vondt til verre, dei mistar sin
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sunne dømmekraft og endar i all slags urett, umoral, vondskap,
misunning, mordlyst, svik, list, baktale, sladder og lyst til alltid å
eiga meir. For ein kontrast til tilstanden når jorda er full av
menneske som kjenner Herren:
Ingen skal gjera vondt eller ugagn på heile mitt heilage fjell. For
landet er fylt av kunnskap om Herren, liksom vatnet dekkjer havsens
botn. Den dagen skal folkeslag søkja til renningen or Isais rot. Han
skal stå som eit samlingsmerke for folka, og bustaden hans skal vera
full av herlegdom. (Jes 11,9-10)
For jorda skal fyllast med kunnskap om Herrens herlegdom, liksom
vatnet dekkjer havsens botn. (Hab 2,14)

Heile jorda er med andre ord full av Guds herlegdom og skal ein
gong fyllast av kunnskap om Gud og kjennskap til hans herlegdom
og ære. Kunnskapen og kjennskapen til Gud og hans herlegdom og
ære skal føra til at menneska lever eit ærefullt liv slik at ingen
lenger gjer noko vondt! Å kjenna til og leva i Guds herlegdom og
ære er med andre ord med på å forandra heile samfunnet!

«Kallet vårt er å gje folk
sjølvrespekt.
Oppdraget vårt er å gje folk
vørdnad.
Me er kalla å formidla
verdigheit til menneske rundt oss.
Sann vørdnad
kjem når folk ser
kven dei er i Gud»

Herrens herlegdom skal syna seg, og alle menneske skal sjå det. Dette
er ordet frå Herrens munn. (Jes 40,5)
Ja, hans frelse er nær for dei som ottast han; hans herlegdom skal bu
i vårt land. Godleik og sanning skal møta kvarandre, rettferd og fred
kyssa kvarandre. Truskap skal gro opp or jorda og rettferd sjå ned frå
himmelen. Då gjev Herren det som godt er, og landet vårt ber si grøde.
Rettferd går framføre han, og frelse fylgjer i hans fotefar.
(Sal 85,10-14)

Gud kallar oss til å ta del i hans frelsesplan om å føra menneske til
sann ære herlegdom. Kallet vårt er å hjelpa folk til å læra den
herlege Herren vår å kjenna slik at dei vender seg frå eit liv i synd
og skam til eit liv til Guds ære. Når me hjelper folk til å sjå Guds
herlegdom og ære vil det skapa eit heilt nytt liv. Me hjelper ikkje
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folk til å sjå Guds herlegdom om me møter dei med fordømming
og forakt. Me må verdsetja dei som verdifulle menneske, skapt i
Guds bilete, høgt elska og akta av Gud, som let sin einborne Son
døy for dei for å setja dei fri frå eit liv i synd, skam og fornedring.
Kallet vårt er å gje folk sjølvrespekt. Oppdraget vårt er å gje
folk vørdnad. Me er kalla å formidla verdigheit til menneske rundt
oss. Sann vørdnad kjem når folk ser kven dei er i Gud. Difor må
me sjå folk på rett måte. Me må ta folk på alvor. Me må lytta til
kva dei har å seia. Me møta dei med respekt og ære for å kunna
hjelpa dei til større ære og herlegdom.

Alle menneske søkjer ære

«Jesus seier med dette
at å søkja ære
hjå menneske
er å søkja etter ære
på feil plass.
Når me søkjer ære
frå menneske og ikkje frå Gud
er det heilt uråd å tru»

Alle menneske har ein innebygd lengt etter ære og herlegdom. Alle
menneske ynskjer å verta møtt med respekt. Alle menneske ynskjer
å verta sett for den dei er. Alle menneske ynskjer å verta tekne på
alvor. Alle menneske ynskjer å verta møtt med vørdnad. Alle
menneske ynskjer å verta behandla med verdigheit. Alt dette er
grunnleggjande ynskje i kvart einaste menneske. Dette har sin
grunn i at mennesket er skapt av Gud for ære og herlegdom.
Problemet er at mange menneske søkjer ære på feil plass!
Jesus sa at han ikkje tok imot ære frå menneske, men berre frå
Gud (Joh.5,41). Han sa til folk på si tid som var veldig opptekne av
ære frå menneske: ”Korleis kan de tru, de som vil ha ære av
kvarandre, og ikkje søkjer ære hjå den einaste Gud?” (Joh 5,44).
Jesus seier med dette at å søkja ære hjå menneske er å søkja etter
ære på feil plass. Når me søkjer ære frå menneske og ikkje frå Gud
er det heilt uråd å tru. Berre den som søkjer å vera til hugnad og
glede for Gud kan ha ei veksande tru. Når me søkjer ære hjå Gud
er det lett å tru og trua vil veksa når me tek del i den dynamiske
ærekulturen i Gud.
Jesus refsa farisearane fordi dei elska ære frå menneska høgare
enn æra frå Gud (Joh.12,43). Ha sa også at det er lite tyngde og
lite velsigning i å søkja si eiga ære (Joh.7,18; 8,50). Det er lite
tyngde i den æra me gjev oss sjølve. Og det er veldig slitsamt å
vera avhengig av ære frå andre menneske. Rein menneskeleg ære
frigjer lite energi, for det er lett og har inga varig tyngde i seg. Du
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kan verta lyft til himmelen den eine dagen og støytt ærelaus ned i
avgrunnen den neste dagen. Me såg dette i Jesu liv. Den eine
dagen ropte folk hyllingsrop til Jesus som Davids son og konge,
men neste dag ropte folket at han skulle krossfestast. Menneskeleg
ære er så ustabil at det fylgjer mykje uro og bekymring med
henne.
Apostelen Paulus seier at han ikkje kom med smigrande ord og
hadde ikkje baktankar om eiga vinning, når han var hjå folk i
Tessalonika, for han søkte ikkje ære hjå noko menneske (1.Tess.2,56). Det er frigjerande å leva slik. Då kan me æra folk for det dei er
i Gud utan baktankar om å hausta fordelar for oss sjølve. Når me
er trygge i vår identitet i Gud, trygge i Guds nåde, trygge i utveljinga, trygge som nye skapningar, treng me ikkje godkjenning frå
menneske. Når Gud ærar oss som rettferdige i Kristus, har det lite å
seia kva menneske seier om oss.

«Menneskeleg ære
er så ustabil
at det fylgjer mykje uro
og bekymring med henne»

Gud til ære ved oss
Å søkja ære hjå Gud er uløyseleg knyta til å leva og vera til Guds
ære. For så mange som Guds lovnader om frelse, herlegdom og
ære er, i Jesus Kristus har dei fått sitt ja. Difor seier me òg ved han
vårt Amen, Gud til ære ved oss (2 Kor 1,20). Denne tankegangen
finn me gjennom heile Bibelen. I alt Gud gjer formidlar han noko
av sin herlegdom og ære som meint å vera til hans ære. Dette
samsvarer med apostoliske formaningar i Det nye testamente:
De er kjøpte, og prisen er betalt. Difor skal de æra Gud med kroppen!
(1 Kor 6,20)
Men anten de et eller drikk, eller kva de gjer, så gjer det alt til Guds
ære! (1 Kor 10,31)
Og alt de gjer, i ord og gjerning, skal de gjera i Herren Jesu namn, og
ved han takka Gud, vår Far. (Kol 3,17)
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Den som talar, må tala som Guds ord. Og den som tener, må tena med
den styrke Gud gjev. Slik skal Gud i eitt og alt få ære, ved Jesus
Kristus. Han tilhøyrer herlegdomen og makta i all æve! Amen.
( 1 Pet 4,11)

«Når me forstår
den guddommelege ærekulturen
vil me alt me gjer,
i ord eller gjerning,
vera gjort til Guds ære.
Då vil me møta folk på ein måte
som ærar Gud
og menneske»

Når me forstår den guddommelege ærekulturen vil me alt me gjer,
i ord eller gjerning, vera gjort til Guds ære. Då vil me møta folk på
ein måte som ærar Gud og menneske. Då vil me snakka om andre
menneske slik at både dei og Gud vert æra. Ære er grunnleggjande
i heile Guds skaparordning. Det er ære knyta til alle gudgjevne
rollar og funksjonar. Det er ære i alle dei namn me er kalla med i
Guds skaparordning. Når me lever i samsvar med Guds ordningar
vert Gud æra og me får del i hans ære (2.Tess.1,12).
Når apostelen Paulus underviser om Guds skaparordning seier
han at mannen skal ikkje ha noko på hovudet når han ber eller
profeterer, for han er Guds bilete og ære. Men kvinna er mannens
ære og skal ha noko på hovudet når ho ber og profeterer i den
kristne forsamlinga (1 Kor 11,7). Mannen er Guds bilete og ære og
kvinna er mannens ære. Når ein mann ærar kona si, slik Guds ord
seier han skal gjera, frigjer det liv, energi og meir ære. Når ei kone
ærar mannen sin, slik Guds ord seier hos skal gjera, frigjer det liv,
energi og meir ære. Alt dette er til Guds ære.
I heile den apostoliske undervisninga om hovuddekkje er
tanken om ære og vanære veldig sentral. Eg trur ikkje me vil forstå
denne læra på rett måte om me ikkje forstår ærekulturen i Gud.
Det er ærefullt for ei kvinne å be eller profetera med noko på
hovudet, men det er ikkje ærefullt for ein mann å gjera det same.
Ein mann vanærar Kristus om han har noko på hovudet når han
ber og profeterer. Denne apostoliske skikken er ein fin måte å æra
Gud på ved å æra Guds skaparordning der mannen er Guds bilete
og ære og kona er mannens ære.

•
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Misjonærer i Bolivia

Tekst: Norleif Askeland
norleifas@gmail.com

Jeg sitter og prater med Violeta og ektemannen David
Larsson i den fine hagen bak huset deres i Cochabamba,
Bolivia. I snart 15 år har de vært misjonærer i dette vakre
og spennende landet sentralt i Sør-Amerika.
Det er her i Cochabamba at hovedsenteret for arbeidet ”Ministerio
La Palabra de Fe” ligger. Arbeidet har i dag flere menigheter både i
og rundt Cochabamba, også i den politiske hovedstaden La Paz.
Flere steder driver de også et godt sosialt arbeid blant barn med
ekstra familiære utfordringer i tillegg til generell fattigdom.

Møtte Jesus og hverandre i Sverige

David og Violeta Larsson har jobba 15 år
som misjonærer i Bolivia.
(foto. Norleif Askeland)
Nettside: http://www.fe.org.bo/
Facebook: http://www.facebook.com/profile.
php?id=100000014828322

Ved hjelp fra Amnesty kom Violeta som flykting fra Bolivia til
Sverige sammen med mamma og 3 søsken da hun var 13. Det er
fortsatt ingen som har bevis for hva som skjedde med pappa, som
var advokat, men alt tyder på at han ble drept. Også resten av
familien var i fare.
Violeta og David bodde begge i Göteborg, og traff hverandre
på gymnaset. Ett år etter møtte de Jesus. De fant med en gang
menighetsfellsesskap, noe de begge opplevde var betydningsfullt
for dem med tanke på deres åndelige utvikling. I 1987 giftet de
seg, og to år senere reiste de sammen til USA for å studere Guds
ord. Under studietiden på Rhema ble sønnen Jonas født. Tilbake
igjen i Sverige etter studieoppholdet kom Josefin til verden. Bibelskolearbeid og barnearbeid var viktige arbeidsoppgaver for ekteparet i menigheten som de tilhørte i Linköping, og også senere da
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de flytta til Falun. David fikk mye undervisningstrening, både
gjennom egen undervisning og som tolk for andre lærere på bibelskolen.

I La Paz (politisk hovedstad) har vi nå starta
bibelskole. Fra før har vi en god menighet,
som vokser fort. (foto: N. Askeland)

Kallet
”Men kallet til Bolivia forstod vi allerede i USA-tida”, forteller
David. Paret visste at det var misjonærer de skulle bli, men Violeta
tenkte for sin del at hjemlandet Bolivia var noe hun hadde lagt bak
seg for godt. ”Vi tenkte først og fremst at vi ville gå bibelskolen for
vår egen del, for vi ønsket så sterkt å komme nærmere Gud”, sier
Violeta. ”Men på Rhema ble øynene våre åpnet, og vi så at Gud
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Over: Møtesalen i sentralmenigheten i
Cochabamba, rommer bibelskole tre dager
i uka, samt flere andre møter i helgene.
(foto: Bjørn Helge Svoren)

Høyre: Gud har talt til oss om folket oppe i
fjellene. Dette er en typisk bosetning ca. 4000
meter oppe i Andesfjellene.
(foto: Bjørn Helge Svoren)
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hadde en større hensikt enn vår egen”. Ønsket om å tjene Gud var
sterkt, og når David først delte med Violeta at han trodde det var
til Bolivia de skulle, var det bare et ”OK” i hennes hjerte.
På første turen til Bolivia, reiste David alene. Han ville finne
trygghet for at det virkelig var hit Gud kalte dem. Han fant det
naturlig å reise til La Paz, siden det var her Violeta kom fra.
Visjonen hadde han i et ord fra Gud: ”Gi mitt ord til Bolivia.” Men
i La Paz opplevde ikke David at det var her han skulle starte
arbeid. Så reiste han videre ned til Santa Cruz, men opplevde det
samme her. Hjemme i Sverige igjen fikk ekteparet et ord fra Gud: ”
Se, jeg vil være med deg og bevare deg hvor du går, og føre deg
tilbake til dette landet. For jeg skal ikke forlate deg, men gjøre det
jeg har lovt deg» (1 Mos 28,15). Samtidig fikk de kontakt med en
svensk misjonærfamilie som drev kristent arbeid i Cochabamba.
Etter igjen å ha bedt over dette, kjente de en god bekreftelse fra
Gud. Derfor reiste den fine familien til Cochabamba høsten -96, og
i januar året etter starta de den første menigheten i sitt eget hjem.
Støtten hjemmefra var ikke noe å leve av, så begge jobba som
engelsklærere på en evangelisk kristen grunnskole. Dermed kunne
de leve og ha barna på skolen. Et par år senere starta de bibelskole.
Bolivia har så mye religiøs sammenblanding av likt og ulikt, at
grundig opplæring i ordet er en absolutt forutsetning for å se Guds
rikes framgang.
David hadde også en språklig utfordring. Men han spilte
fotball med barna på skolen der han jobba, noe som gav fortgang i
spanskkunnskapen. ”Etter 6 måneder var det så mange barn med i
menigheten at Violeta måtte ta seg av dem. Da var jeg nødt til å
forkynne på spansk selv”, sier han, og understreker nødvendigheten av å komme nær folket ved å lære språket, skjønne kulturen
og forstå hvordan de er og tenker.

Kulturens gode bidrag
”Vi må lete i kulturen deres etter gode ting som kan være til hjelp
og unngå å gjøre ting de ikke forstår. I Bolivia kan vi ikke bruke
ironi. Folk forstår ikke ironien, når vi sier det motsatte av hva vi
mener. Her tror en det som blir sagt, enten det er slik eller sånn.”

Fra ”El Cristo” har vi panoramautsikt
over hele Cochabamba og hele Sacaba.
(foto: Bjørn Helge Svoren)

«Overalt i samfunnet ser vi
at ansvarsfølelse og utholdenhet
er mangelvare.
Få mennesker holder på en jobb
i et helt år, men slutter
for den minste ting,
ofte etter første lønnsutbetaling.
Fokuset er på dagen i dag
og i liten grad på innsatsen
for framtida»
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David holder kontakt og bygger broer også til
andre kristne arbeid, her en pinsemenighet i
Quillacollo. (foto: Bjørn Helge Svoren)

”I begynnelsen var det rart for oss å oppdage at bolivianere ser
så annerledes på døden. Døden er her en mer akseptabel del av
livet. Folk lever tett og nært og betyr mye for hverandre. Når noen
dør, virker det som de tenker at de har fått det beste ut av livet
sammen, og så er det greit. Menneskene her er veldig sosiale.”
For arbeidet med evangeliet, er den sosiale kulturen noe veldig
positivt. Relasjoner betyr mye, derfor vil folk også ha en relasjon
til Gud når de hører at Jesus har åpnet veien ved sin død og
oppstandelse.
Dessuten er bolivianere ”party-folk”. De har lett for å glede seg
og viser lett spontan begeistring. I responsen til Guds ord og i
lovsangen merkes dette veldig godt.

Kulturens utfordringer

«Det er fantastisk
hvordan Gud løfter oss opp
når vi bruker tid med ham.
Guds rike er evig
og forandres ikke.
Kjærligheten faller aldri bort,
og vi opplever den
som en evig kraft.
Uansett hva som skjer, t
ror vi alltid at det beste
ligger foran oss»

Samtidig skaper andre sider ved kulturen store utfordringer i
misjonsarbeidet. Menneskenes forhold til tid krever stor tålmodighet. Mange kan være vanskelig å organisere, og skal man
arbeide her krever det stor evne til improvisasjon.
Over alt i samfunnet ser vi at ansvarsfølelse og utholdenhet er
mangelvare. Få mennesker holder på en jobb i et helt år, men
slutter for den minste ting, ofte etter første lønnsutbetaling.
Fokuset er på dagen i dag og i liten grad på innsatsen for framtida.
I familielivet ser vi det samme. Fedrene forsvinner fra ansvaret,
mor må gjerne jobbe langt unna og barna blir overlatt til besteforeldre eller andre slektninger, og mange i stor grad til seg selv.
Det sies gjerne om barna at de er ”våkne”. I dette ligger det at
de er oppegående nok til å lure andre, noe de synes er positivt. Det
er smil og ”high five” om man har løyet for eller lurt noen, særlig
turister. Kulturen er slik. Mange menn gifter seg etter å ha løyet til
ektemaken, både om hvem man er og om alderen sin. At det
kommer dager med avsløringer, hører ikke med i kalkylen.
Historien har selvsagt forma kulturen. Koloniherrene fikk posisjoner ved å lure alle. Ansvarsløshet og posisjonstenking har fulgt i
fotsporene. Få har eid alt, og alle andre har jobba for de få. Å ha
en posisjon er langt viktigere enn å gjøre jobben som følger med
posisjonen. Egen vei til posisjon kan vinnes ved urett, uten å ofre
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en tanke på at det følger et ansvar med på lasset. Men når nesten
hele samfunnet er sånn, så virker det ikke så rart for de fleste
heller.
Nasjonen trenger evangeliet om Guds rike. Guds rikes kultur
forandrer alle kulturer. Det ser vi også tydelig her i Bolivia, der
Guds rike går fram. Men det tar tid, og David og Violeta og deres
mange gode og trofaste arbeidere, har måttet takle mange utfordringer i livet. ”Det er slitsomt når vi overgir arbeid til andre, som
tar det videre sin egen vei. Så må vi begynne om igjen og om
igjen. Skuffelsen over ikke å kunne stole på mennesker har mange
ganger vært tung å bære”.

Hjelpearbeidet er viktig. Varme måltider tre
ganger i uka og hjelp både med lekser og
andre nødvendige ting, kommer godt med for
mange som i altfor stor grad er overlatt til
seg selv. (foto: Norleif Askeland)
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Styrke fra Gud i å se noe større

Bibelskolestudenter fra Norge og barn fra Bolivia, trenger ikke lang tid på å finne hverandre.
(foto: Eilén Askeland)

”Men kraften må vi få fra Gud”, sier David. ”Vi finner hvile i å
være vendt mot de himmelske realiteter. Det er fantastisk hvordan
Gud løfter oss opp når vi bruker tid med ham. Guds rike er evig og
forandres ikke. Kjærligheten faller aldri bort, og vi opplever den
som en evig kraft. Uansett hva som skjer, tror vi alltid at det beste
ligger foran oss. Dessuten er det slik at det som er født av Gud,
alltid seirer over verden. Det Gud gjør er alltid større enn det vi til
enhver tid måtte oppleve. Kallet fra Gud står alltid først. Herrens
miskunn er ny hver eneste dag. Vi kan legge oss trøtte, men våkne
til ny nåde, hver morgen. Dette er en veldig reell oppmuntring i
vår erfaring”.
”Men, det er også veldig viktig å ha et godt ekteskap”, legger
David til. ”Vi tjener Gud sammen. Uten den kjærligheten og
samholdet vi har i livet og i tjenesten sammen, hadde det ikke
gått”, sier ekteparet Larsson, som da de giftet seg, gav hverandre et
løfte. Det var at de skulle leve hver dag under mottoet: ”Det er
bedre å være glad enn trist!”

•

Lovsangsteamet i sentralmenigheten gjør en
kjempejobb. Gruppen består av veldig dyktige
sangere og musikere som elsker Jesus og
leder menigheten inn for Gud på en
fantastisk måte. (Bjørn Helge Svoren)
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AnnonsE

Evangeliet
og
Guds plan
på
50 minutter
Rune og Rita Ørnes kaller ikke sin debut på CD for en lovsangsplate. – Platen er en blanding
av lovsanger og sanger med et tydelig fokus på Guds plan, sier Rune Ørnes. Tekstene formidler
evangeliet, vår stilling framfor Gud og Hans farshjerte for oss. Og ikke minst erfaringen av at
Guds rike består av rettferdighet, fred og glede i Den Hellige Ånd.
I slutten av juni kommer platen ut for salg. Den inneholder 12 sanger på til sammen i overkant
av 50 minutter. Ettersom intensjonen er å dele Guds ord og evangeliet, håper Rune at platen vil
bli tatt godt imot.
Mer om prosjektet kan du lese på: www.ornes.no
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De gode naboene

Tekst: Øydis og Kurt Roger Karlsen
oydis.meret@gmail.com

I 2000 flyttet vi inn i nytt nabolag og hadde snakket mye
om det å bli kjent med naboene og møte behov som vi
ble oppmerksomme på. Nå skulle det vise seg at dette ble
mer utfordrende enn vi hadde tenkt. Det viste seg fort at
vi hadde fått verdens mest hjelpsomme nabo, og han
møtte ofte våre behov før vi oppdaga deres.
Ny taktikk: Bønn og fellesskap

«Det var ikke
de lange og salige bønnene,
men vi takket Gud
for våre naboer
og bad om frelse for dem,
og spurte Gud hvordan
vi kunne nå hjertene deres»

Så her var det bare en ting å gjør: å legge om taktikken, eller
rettere sagt føre noe mer til det å se etter behov. Vi kjører sammen
til jobb hver morgen og bestemte oss for å bruke denne tid godt,
slik at vi startet med å be for naboene våre. De stod på bønnelista
hver dag (for å være sikker på at vi ikke lyver, så får vi vel si at det
var stort sett hver dag - hukommelsen kan jo spille oss ett puss…).
Det var ikke de lange og salige bønnene, men vi takket Gud for
våre naboer og bad om frelse for dem, og spurte Gud hvordan vi
kunne nå hjertene deres.
Vi har hele tiden vært bevisst på å bygge vennskap med
Marion og Hans, de flotte naboene våre. Og etter hvert som vi ble
kjent med dem, viste Gud oss hvordan vi kunne nå inn til hjertene
deres. Det skulle vise seg at det som for oss var naturlig og helt
selvfølgelig, slik som å bake en kake, gi blomster eller en flaske vin
til campingturen i Skibotn, var det som startet en prosess med
nysgjerrige naboer. Vi viste Guds godhet, men var nok ikke alltid
så bevist på at vi ble brukt av Gud der og da. Vi ser i ettertid at
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Gud brukte de talenter og gaver han hadde lagt ned i oss - det ble
naturlig å bruke gavene vi hadde fått og det gav guddommelige
resultat når Gud la sin velsignelse til.

Ikke noe stress
Så kom dagen da Kurt Roger forkynte evangeliet for dem. De hørte
høflig på, ble til og med rørt, men var ikke klare til å gi sine liv til
Gud. At de ikke ble frelst der og da førte ikke til motløshet hos oss,
men en enda større iver etter å be om Guds visdom og klarhet for å
kunne gjøre det Han ønsket. Og hele tiden var det viktig for oss å
være venner.
Tiden gikk men vi følte ikke noe stress. Vi så at Gud jobbet i
våre naboer og var trygg på at Guds vilje ville skje, ikke når vi
hadde bestemt oss for det, men når tiden var moden. Tiden for
gjennombrudd kom - les Marion sitt vitnesbyrd, på neste side, om
hvordan hun opplevde prosessen fra nysgjerrighet til at hun gav
livet sitt til Gud.

«Vi ser i ettertid at Gud
brukte de talenter og gaver
han hadde lagt ned i oss det ble naturlig å bruke gavene
vi hadde fått
og det gav guddommelige
resultat når Gud la sin
velsignelse til»

•

Øydis og Kurt Roger Karlsen
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Naboene hjalp meg til å finne Gud

Tekst: Marion
folk@krinet.no

Gud har mange omveier for den som lengter og går på
smale og ujevne stier. Helt fra jeg var liten har jeg skjønt
at det var mer mellom himmel og jord enn det jeg kunne
fatte og forstå. Alltid har jeg hatt en dragning mot det
jeg da kalte det ukjente. Men jeg har alltid hatt en
lengsel etter Gud, Hans kjærlighet og gode vilje for meg.
Jeg har alltid bedt Fader Vår når jeg var redd for noe, og
det har alltid virket.
Ikke god nok

«Det føltes som om
jeg bar på en ryggsekk,
og den ble bare tyngre og tyngre.
Jeg tenkte at
jeg ikke var bra nok for å komme
frem for Gud,
ikke god nok for
å ta imot nattverden»

Men jeg har hele tiden tenkt at jeg ikke var bra nok for Gud. Det
var så mange ting i mitt liv, så mange ”men”. Jeg hadde så mange
ting som jeg bar på inni meg, ting som ble gjemt bort i mørke og
støvete kroker. Det føltes som om jeg bar på en ryggsekk, og den
ble bare tyngre og tyngre. Jeg tenkte at jeg ikke var bra nok for å
komme frem for Gud, ikke god nok for å ta imot nattverden. Jeg
med mine feil og skavanker kunne ikke bli tatt inn i varmen og
kunne nok ikke forvente at Gud brydde seg om meg. Nattverden
var for meg hellig og fin, en plass der jeg kunne legge mitt liv i
Hans hender. Den største hindringa var at jeg ikke var god nok,
jeg var ikke verdig Hans kjærlighet.
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Omsorgsfulle naboer
Men alt dette skjedde før jeg møtte naboene. Naboene som kom
med blomster når jeg var syk og som bakte kake når jeg trengte en
oppmuntring. Naboene som alltid var og er hyggelige og hjelpsomme når de ser behov og som viste mye omsorg. Jeg var ikke
vant med at noen brydde seg på denne måten. Jeg følte at jeg stod
alene og skulle klare meg selv. Naboene er Kurt Roger og Øydis
som hver torsdag fikk besøk av mange mennesker som parkerte
biler i alle retninger i oppkjørselen.
Det var da det begynte, reisen ut av mitt strev og inn i det
gode selskap. Jeg spurte og naboene forklarte om veien til Jesus,
om Guds godhet og kjærlighet til meg, om at alle som tror på Ham
får ta imot tilgivelse og frelse.

Marion

Møte med »Åndens mann«
Så kom det en dag da Kurt Roger sa at han skulle få besøk av en
Åndens mann, og om jeg hadde lyst til å møte ham. Jeg var jo
også opptatt av det åndelige så jeg tenkte at det hadde sikkert vært
fint å treffe en slik mann. Det ble en lang dag med venting. En dag
med forventning og spente sommerfugler som fløy rundt i magen.
Men endelig ringte det på døren og Kurt Roger og denne åndens
mann stod på trappa. Denne Åndens mann var Arne Skagen, en
hyggelig mann som var opptatt av det åndelige, det åndelige i
Gud. Han fortalte om alt det gode han hadde opplevd og om sitt
liv i Jesu tjeneste. Og så kom det vanskelige spørsmålet, ville jeg ta
imot Jesus som Herre i mitt liv.
Og det var jo ikke det at jeg ikke ville, men det var så mange
”men” som jeg ville ha svar på først. Det ble mye gråt og tørking
av tåra i kampens hete. Jeg som ikke var verdig, som hadde så mye
ballast med fra livet, så mye å bære på, hvordan kunne jeg si ja til
Jesus som Herre? Arne forklarte at Gud er en Gud som tilgir, og at
vi alle er verdige og like for Ham.
Men, så mange ”men”, jeg hadde lageret fullt. Men innerst
inne var jeg redd, redd for at de skulle gå og bli lei av alle disse
”men” som jeg stadig tok frem.

«Naboene som alltid
var og er hyggelige og hjelpsomme
når de ser behov
og som viste mye omsorg.
Jeg var ikke vant med
at noen brydde seg
på denne måten»
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Til slutt tok jeg mot til meg og sa ja. Tenk at jeg vågde å si ja,
jeg vågde å ta ett valg som skulle forandre livet mitt. Jeg skulle
ikke lengre stå alene og klar meg selv. Ja det ble ikke flere ”men”,
bare ”amen”.

Byrdene ble løftet av!

«Etter at jeg sa ja til Jesus
som Herre i mitt liv
kjente jeg at det som hadde
vært så tungt å bære på,
det jeg hadde slitt med
meg i sekken i årevis
var blitt borte.
Gud hadde tilgitt meg, h
an hadde tatt imot meg
og løftet bekymringene
fra mine skuldre»

Etter at jeg sa ja til Jesus som Herre i mitt liv kjente jeg at det som
hadde vært så tungt å bære på, det jeg hadde slitt med meg i
sekken i årevis var blitt borte. Gud hadde tilgitt meg, han hadde
tatt imot meg og løftet bekymringene fra mine skuldre. Han hadde
gjort rent i de mørkeste krokene og erstattet det gamle med lys,
godhet, glede og kjærlighet. Og jeg er takknemelig til Gud for det
han har gjort. Tenk at det som for meg var så vanskelig skulle vise
seg å være så enkelt - å si ja til Jesus. Jesus viser oss veien til Gud
og Han går sammen med oss.
Vi trenger ikke gå alene og slite, være redd og ensom og skulle
klare oss selv. Han vil at vi skal komme til Ham slik at vi kan gå
sammen. Vi kan legge våre bekymringer og strev i Hans fang og
Han som er barmhjertig og god vil ta seg av dette for oss.
Så takk til Øydis, Kurt Roger og Arne som så meg, min lengsel
og mine behov, og som hjalp meg til å finne et godt liv og en god
hverdag med Gud, der jeg kan gå i Jesus fotspor.

•
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Vil du støtte utdannelse for
fattige barn på Filippinene?

AnnonsE

Tone og Noralv Askeland leder et stort og mangfoldig
hjelpearbeid på Filippinene. Hjelp for fattige barn til
skolegang og utdannelse drives på to måter:

Utdeling av startpakke til skolegang ved skoleårets start.

En slik pakke koster om lag kr 70, i juni 2010 ble det delt ut omlag 6000 slike startpakker.
Dersom du ønsker å støtte utdelingen av årlig startpakke, kan du gi gave til Kristent Nettverk,
Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen. Giro 3632 5258033, og merke gaven Skolepakke, Filippinene.

skolepakke 70kr

Mange familier er så fattige at det er behov for langt mer støtte enn en årlig startpakke. Slike barn og
ungdommer er inkludert i en gruppe som kalles sponsorbarna. Barna og ungdommene i denne gruppen får økonomisk hjelp etter behov, for eksempel til skolepenger og studieavgifter, klær, transport,
opphold borte fra hjemmet, leksehjelp osv.
Det er behov for faste givere som betaler 200 kr pr. måned til dette arbeidet for sponsorbarna. I
grunnskole og videregående skole kan støtten fra en giver gå til ﬂere sponsorbarn. På universi-tetsnivå
er utgiftene så høye at det må ﬂere sponsorer til for å ﬁnansiere utdannelsen for en student. Antallet
som får hjelp kan utvides i forhold til midlene som kommer inn. Vi formidler ikke personlige opplysninger om enkeltpersoner, men rapporterer fra dette arbeidet årlig til giverne.
I Norge er det stiftelsen Help International Norway som samler inn penger til sponsorbarna, og
videreformidler pengene til dette arbeidet på Filippinene. Gaver gitt på denne måten kommer inn under
ordningen med skattefritak under spesielle vilkår for gaver til frivillige organisasjoner, dersom du gir
beskjed om det, og også oppgir fødselsnummer. Det koster 200 kr pr. måned å støtte dette arbeidet (du
kan selvsagt betale mer). Giro 9521 6597134.
Dersom du ønsker å bli fast giver for sponsorbarnas utdannelse,
kan du registrere deg som giver ved å kontakte Help International Norway, pb. 3180 Årstad, 5829 Bergen, med ditt navn og
adresse, eller ved å sende mail til
help.international.no@gmail.com.
Vi vil da sende deg ﬂere opplysninger.

sponsorbarna 200kr
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Gud er far
– åpenbaring som frigir liv
Tekst: Terje Dahle
tedahle@gmail.com

«Esra Taft Benson sa
at det er bedre å ta slummen
ut av folk
enn å ta folk bort fra slummen.
Når de har forlatt slummen
i sitt hjerte,
vil de forandre omgivelsene»

I forrige nummer av FOLK så vi på det å erfare Gud som
far, og de store konsekvensene det har i livet. Det betyr
selvrespekt, et sunt forhold til andre mennesker og en
robusthet i møtet med livets opp- og nedturer. Alt dette
har en rot i vissheten om at Gud er hellig, stor, mektig og
god. Fra dette perspektivet ser vi livets ulike spørsmål på
en annen måte enn hvis vi tror at livet vårt avgjøres bare
av oss, tilfeldigheter og andre menneskers beslutninger
som får konsekvenser for oss. Paulus skriver om dette i
Romerbrevet kapittel 8. I denne artikkelen går jeg videre i
å vise sider av å ha Gud som far som får praktiske
konsekvenser for oss.
Leve med Gud som kilde
Den nye pakt kjennetegnes av at alle mennesker kjenner Gud og at
vi ikke trenger å bli styrt av andre
mennesker (Jer 31,33-34). Esra Taft Benson sa at det er bedre å
ta slummen ut av folk enn å ta folk bort fra slummen. Når de har
forlatt slummen i sitt hjerte, vil de forandre omgivelsene.
Det er slik Gud arbeider, han gir oss et nytt hjerte og gir oss sin
Ånd (Esek.26,26-28). Da vil vi få en indre styrke til å stå imot
presset fra omgivelsene og i stedet skape en forandring.
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Livet på innsida er sterkere en presset utenfra
Det er dette Jesus beskriver når han bruker bildet med å drikke når
en er tørst (Joh.7,37-38). Tørst er en sterk motivasjonsfaktor som
driver oss til å lete etter vann. På samme måte gir et møte med
Gud som far oss en motivasjon for å søke Ham som henger med
oss resten av livet. Vi blir for alltid opptatt av Jesus, og dette
uttrykker seg i at vi stadig takker, tilber og lovsynger ham. Da får
vi vennskap med Jesus slik at vi ikke lenger lar samfunnets krav,
folks forventninger, dårlige erfaringer bestemme våre valg
(Rom.12,1-2). Livet på innsiden blir sterkere enn presset fra
utsiden, og vi kan stå oppreist i møte med omstendighetene.
Eksempel: Jorunn, som vokste opp i et hjem med rus og psykisk
sykdom, og som erfarer Jesu nåde og kjærlighet. Hun legger av
tankegangen om at hun er et offer. Hun slutter å la omstendigheter
definere hvem hun er og hva hun skal, men ser sin verdi i Gud,
hun reiser seg og tar valg på tvers av miljøet rundt seg og tar
ansvar for eget liv. Dette er ikke lettvint og skjer ikke plutselig,
men et møte med Jesus gjør at hun ser at hun ikke er dømt til å gå
i fotsporene til foreldrene og la anklager og forventninger fra
omgivelsene bestemme retningen i livet.

«Å gjenkjenne korset,
det vil si å se når Guds vilje
krysser min vilje
og da velge Guds vilje
selv om det gjør vondt,
men fordi du kjenner Gud som far
vet at det er det beste,
er en revolusjonerende erfaring»

Se oss selv gjennom Guds nåde
Det er viktig å forstå hva som motiverer oss, fordi motivasjon er en
drivkraft til handling. Denne drivkraften kan være drømmer, frykt,
dårlige erfaringer, behov for å bli sett og anerkjent, behov for makt
og posisjon og det å få dekt emosjonelle eller fysiske behov. Det
Jesus beskriver er en motivasjon som kommer fra Den Hellige Ånd.
Det skjer når vi slipper Jesus inn i alle deler av livet vårt, og møter
oss selv på områder der nederlag, ambisjoner, såre erfaringer og
mindreverd har fått regjere. Dette ser vi ikke selv, men andre ser
det og kjenner lukta godt når motivene ikke er livet i Gud, men
vårt eget ego. Et kjennetegn på dåp i Ånden er å bli en del av et
folk (1 Kor.12,13, Ap.gj.2,14 + 2,42-46). I dette fellesskapet der
Guds nåde hersker (Rom.5,21) vil vi se oss selv i lys av Jesu nåde,
og da kan vi slippe Han til på vanskelige områder i livet, og erfare
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helhet, trygghet og liv. Nærhet til andre der vi lever åpne, reelle
liv, gjør at livet med Jesus blir kjøtt og blod. Vi blir gjenreist som
mennesker.
Eksempel: Kristoffer kom hjem fra en kristen konferanse og
opplevde seg nedstemt og utafor selv om dagene hadde vært
preget av tro og begeistring, og alle rundt ham var begeistret.
Kona, Viola, spurte hva som feilte ham, men fikk bare mumling i
respons. Etter en lang spasertur med Sture, der de fikk snakket om
Kristoffers reaksjon, kom det fram at han opplevde seg oversett og
neglisjert. Han var vant til å ha lederansvar og være i sentrum av
begivenhetene. På denne konferansen ble han som en av de andre.
Dette ga han en ”aha-opplevelse” av manglende trygghet i Gud
som han kompenserte med trygghet i roller. Han fikk slik byttet ut
trygghet i roller og posisjon med erfaring av å være en sønn av
Gud som ikke har noe å forsvare. Dette gav ham en ny fred og
glede som smittet hele familien.

Å gjenkjenne korset: når Guds vilje krysser min vilje
Peters liv viser dette i praksis. I Matteus evangelium kapittel 16
vers 21-26 blir det beskrevet hvordan han ville få Jesus til å velge
en mer lettvint og fornuftig veg enn Guds plan, og i Johannes
evangelium kapittel 21 vers 15-19 leser vi hvordan han fikk reise
seg etter å ha erfart svakhet og synd, og gå videre sammen med
Jesus. Hans dårlige erfaringer var erstattet av Jesu nåde og vissheten om at Jesus har tro på ham.
Å gjenkjenne korset, det vil si å se når Guds vilje krysser min
vilje og da velge Guds vilje selv om det gjør vondt, men fordi du
kjenner Gud som far vet at det er det beste, er en revolusjonerende
erfaring. Fra da av vil livet fra Ånden få et mye større spillerom i
livet ditt. Peter stod fram som en sterk folketaler på pinsedag, og i
Apostlenes gjerninger kapittel 4 lar han seg ikke skremme av
trusler fra makta.
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Bety en forskjell
Ikke bare kan vi stå oppreist i møte med motgang og vansker. Livet
fra Gud, som bor i oss, gjør at vi ser ting på Guds måte. Dette
fellesskapet med Ham beskriver Bibelen som at vi blir i Ham og
han i oss. Vi blir verken uavhengig av Gud eller fjernstyrt av Gud.
Vi lever i Ham, og Han lever gjennom oss (Joh.14,15-18, 15,5-8).
Dette fellesskapet med Gud er veldig praktisk og jordnært. På
samme måte som at Jesus kunne si at de som hadde sett ham
hadde sett Gud, kan vi erfare at dette livet i oss viser hvem Gud er
og hva han gjør. Vi får overskudd til å se og møte behov rundt oss,
framfor å være opptatt med hva andre mener om oss.

Jesus Kristus holder oss sammen
Gud har tro på alle mennesker, og kraften i Den Hellige Ånd er
nettopp noe som gjelder alle som tar imot Jesus som Herre (Ap.
gj.2,17). Denne friheten i Jesus (Gal.5,1) gjør at vi finner hverandre
på en ny måte. Fordi den ene og samme Gud bor i alle som tror,
lever vi et fellesskap med mennesker bygd på en gjensidighet der
Jesus Kristus holder oss sammen (Kol.2,19). Det er ikke et liv preget
av roller og hierarki, men et liv med en felles drivkraft fra Jesus og
en anerkjennelse av hverandre. Da demonstrerer Jesus gjennom sin
kropp (menigheten) et liv i fred, glede og rettferdighet. Dette er
attraktivt for folk og de vil søke det, fordi det appellerer til det Gud
har lagt ned i dem.

«Gud har tro på alle mennesker,
og kraften i Den Hellige Ånd
er nettopp noe som gjelder
alle som tar imot
Jesus som Herre (Ap.gj.2,17).
Denne friheten i Jesus (Gal.5,1)
gjør at vi finner hverandre
på en ny måte»

•
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Å være far
Del 1

Tekst: Rolf Palmesen
rolf@palmesen.no
Fra lydopptak til tekst v/ Inger Kogstad

Det er så godt å høre når folk er begeistret for noe og
brenner for noe. Vi må ha et hjerte for barna. Hvordan får
du et hjerte for barna dine? Hvor mye betyr hvert enkelt
barn for deg? Denne artikkelen handler om å være
forbilde, om å være far. Aller først: Det finnes ingen
vellykkede, perfekte foreldre. Det er veldig viktig å vite.
Spesielt hvis du er ny på ”veien” og ikke har så mye
erfaring. Det finnes INGEN perfekte foreldre. Det finnes
bare foreldre som bruker den kunnskapen de har på best
mulig måte.
Nåden gir identitet og verdier
Det er dette det handler om når Guds ord sier det er lurt å bygge
huset sitt på fjell og ikke på sand. Han sier ingenting om at det
kommer et ras eller en orkan som river ned huset selv om det står
på fjell. Det er lurt å være forberedt på hva som skjer, slik at vi
ikke lar omstendighetene forme oss, men sørger for å gi ungene
våre verdier, og formidler oss selv og vårt gudsforhold, og dermed
gir dem en opplevelse av å tilhøre Guds rike. Barn trenger trygghet,
det er en av de viktigste tingene du kan formidle til ungene dine.
Veldig mange av de sangene vi synger for barn handler om at
barn er elsket. Barn er verdifulle. Barn er verdifulle sånn som de er.
Jeg har sett på mine unger, fire forskjellige flotte unger. Det
handler om å være verdifull, det å være den du er og det du kan.
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Om du er flink i språk eller om du er flink på skolen, eller om du
bare er flink i musikk. Eller om du av og til føler du ikke får til
noen ting. Det er alltid noe du er god på. Det handler om at vi som
foreldre bygger inn trygghet i barna våre. For det står jo: Han har
gitt hver av oss nåde. Og det er et av de tingene vi må være klar
over. Gud har gitt barna våre en nåde, en nådegave og et kall. Gud
har gitt oss foreldre det kall å tjene sammen med barna våre. Det
er flott å være med å bygge Guds ord inn i barna våre, også med
klare ord. Også barna formidler budskap. Når vi gir barna våre et
budskap og de kommer og kaster seg om halsen på deg, hva sier
det? Det formidler godhet, at de elsker deg, og det er så viktig. Vi
trenger å være stolte av det arbeidet vi gjør som foreldre.

«Gud har gitt barna våre
en nåde,
en nådegave og et kall.
Gud har gitt oss foreldre
det kall å tjene sammen
med barna våre»

En fantastisk gave og privilegium
Gud har gitt oss en skatt i barna, det er fantastisk. Da vi fikk vårt
eldste barn, og du står der med 2950 gram og 51 cm i armene dine,
vet du at livet ditt er forandret en gang for alle. Samtidig er det
slik at Gud føder slike barn hver eneste dag og han har den samme
kjærlighet for hver enkelt av dem. For ham er de unike. For ham er
de verdifulle. For ham er de hans barn. Noen har han måttet lete
etter for å finne. Jeg synes det er fantastisk å vite at Gud har gitt
oss et privilegium å være foreldre.

Det du er former barna
Men så er det fantastisk utfordrende. For det er en gang slik at
foreldre er forbilder og foreldre former barna sine. Også om de er
overgripere eller onde. Det viser verden og det viser erfaringene, at
det du gir til ungene dine, det former ungene dine. Derfor er det
veldig viktig at vi er bevisst på hvordan vi lever. Det eneste vi gir
til ungene våre er den vi er. Vi kan si så mange fine ord, vi kan gå
på så mange gudstjenester vi vil. Vi kan høre på mange prekener i
bilen, men dersom vi banner likevel når motgangen møter oss – så
skjønner ungene det. De skjønner at det ikke er Gud som teller
dersom vi ikke sier: ”Kjære Gud, hva gjør vi nå”? Hvis ikke du
søker Gud. Hvis ikke du ber til Gud. Hvis ikke du ber for ungene
dine. Hvis ikke du sier at denne situasjonen trenger du hjelp til, så
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«Har du sagt
noen stygge ord til kona di,
for det hender selv
for en god kristen
når han blir sint,
så la ungene høre deg
be om tilgivelse»

blir det bare noe vi gjør, noe vi oppsøker, noe vi er med på, men
som de forstår ikke er noe som når inn til hjertet. Dersom de
derimot lærer at Gud betyr noe, lærer at Gud er viktig, så lærer de
at livet ikke nødvendigvis er enkelt, men at Gud er der midt oppe i
situasjonen.

Reell kjærlighet
Guds kjærlighet er en reell kjærlighet, og det er det vi som foreldre
kan formidle – hans kjærlighet. Du er elsket sånn som du er, alle
steder, alle ganger, også de ganger du ikke oppfører deg bra. Da
sier vi i fra at ”dette var ikke bra,” men det forandrer ikke på kjærligheten til barnet vårt. Det forandrer ikke at du er elsket, men det
setter oss på sporet til at dette må vi gjøre noe med. Det er veldig
viktig at vi er ærlige med ungene våre. ”Dette må du gjøre noe
med. Dette skal du stå for”. Det er den kjærligheten som danner
disse sanne menneskene som kan hjelpe noen andre. Det er ikke
alltid hjelp i å si ”det går nok bra, du får gjøre ditt beste…”. Du må
si det til dem akkurat sånn som det er. Du må være ærlig med dem.
Du må gi dem sannhet og kjærlighet. Kjærligheten bygger. Den
bygger en styrke. Den bygger et grunnlag. Den bygger en styrke i
livet ditt. Sannheten er den som fjerner det som hindrer for at en
skal bygge det som trengs for at en skal kunne hjelpe andre igjen.
Er du skeptisk så si fra. ”Er du god på skolen er det fint, men om
du ikke leser blir du dårligere på skolen”. Sånn er det bare. De har
godt av å høre det. Det er ikke noe problem å si det så lenge du
elsker ungene dine. Sørger for at du formidler sannhet og kjærlighet.

Ekte tilgivelse – ikke ”politisk” unnskyldning
Gud har tilgitt oss. Hele grunnlaget for å leve som kristen er at vi
er under Guds nåde, under Guds tilgivelse. Det er viktig at vi
virkelig tilgir. Vi har sett eksempler på slik politiske unnskyldninger – det er ikke vatnet verd. Når du skal be om tilgivelse skal
du ikke si: ”Hvis du synes det var så dumt det jeg sa, og du følte
det var litt ekkelt – så er jeg lei meg for det”. For det har ingenting
med tilgivelse å gjøre. Det har ikke engang noe med unnskyldning
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å gjøre. For unnskyldning har med skyld å gjøre. Har du sagt noen
stygge ord til kona di, for det hender selv for en god kristen når
han blir sint, så la ungene høre deg be om tilgivelse. For det
handler om å være ydmyk. Gud står den stolte imot, men den
ydmyke gir han nåde (Jak 4.6). Og vi trenger nåde. For det kommer
en dag, selv om vi har bygget huset vårt på fjell, at det plutselig
skjer ting som du ikke har kontroll over. Da må du ha lært familien
om tilgivelse.

•

«Det eneste vi gir
til ungene våre er oss selv
slik vi er.
Vi kan si så mange fine ord,
vi kan gå på så mange
gudstjenester vi vil.
Vi kan høre på mange
prekener i bilen,
men dersom vi banner likevel
når motgangen møter oss –
så skjønner ungene det»
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Bibelskole forandret livet
for skoleleie Simen
Tekst: Jimmy Thomsen
jimmy.t.thomsen@gmail.com

Jeg sitter på kontoret når det knakker på døra. Det er
Simen Bones som stikker hodet innom. Hadde vi en avtale
nå? lurer han. Jeg inviterer ham inn og vi setter oss i
sofakroken. Simen er nesten ferdig med et bibelskoleår på
Bergen Bibelskole og har nylig kommet hjem etter en
teamtur til Nepal. Jeg har gledet meg til dette intervjuet,
spesielt fordi jeg kjenner Simen litt fra før og har merket
meg at han er blitt ganske så forandra.
Hva var grunnen til at du valgte å gå på Bergen bibelskole og
hvilke tanker gjorde du deg på forhånd? spør jeg
Jeg trengte det veldig fordi jeg levde ikke som en sunn kristen,
og jeg skjønte at Gud hadde mer for meg. Så jeg valgte å flytte til
Bergen for å gå på bibelskole. Jeg hadde veldig lite tanker om
bibelskole. Jeg bare hoppet i det. Jeg visste bare at det var en god
gjeng med folk, og at vi skulle lese hele bibelen. Jeg tenkte at det
ville bli veldig tøft å gjennomføre
Hvorfor det? undrer jeg. Simen trekker pusten.
Jeg har hatt dårlig erfaring med skole fra tidligere. Har aldri
lest en bok og var veldig skolelei. Jeg har bare vært på skolen på
grunn av det sosiale. Slik sett hadde jeg dårlige forutsetninger for
å gå på bibelskole.
Jeg sitter og tenker at det må være en utfordring å lese hele
bibelen når du aldri har lest en bok tidligere og blir nysgjerrig på
hvordan dette har gått.
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Simen Bones

Det har gått veldig bra, svarer Simen kjapt. Jeg har nesten lest
nesten hele bibelen! Trodde jeg kunne litt om det å være kristen,
men en blir jo som et barn og lærer ting på nytt. Jeg har vokst
veldig mye på å bruke tid med Guds ord. Har aldri lest bibelen på
eget initiativ tidligere, men en får så mye ut av det.. Det har forandret livet mitt totalt. Det har vært helt fantastisk, egentlig.
Hva har vært det beste og det mest utfordrende med året?
Spør jeg
Det beste har vært fellesskapet! kommer det kjapt igjen. Det er
folk som tar godt imot deg, og viser deg veien og gir deg gode råd.
Og så det å lære hvordan man bruker tid med Gud. Det visste jeg
ikke hvordan man skulle gjøre.
Når det gjelder det utfordrende, så må vel å være at en blir
utfordret til å gå ut av komfortsonen og ta nye steg og gjøre ting
en ikke har gjort ført. Men det har vært veldig bra. Det er ikke noe

«Det er folk som tar godt imot deg,
og viser deg veien
og gir deg gode råd.
Og så det å lære hvordan
man bruker tid med Gud.
Det visste jeg ikke hvordan
man skulle gjøre»
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«Det var flere som fikk litt sjokk
når de ble helbreda
og stod og testa ut.
Vi ble vel litt overraska sjøl, også,
fortsetter han.
En ting er å kunne teorien,
men en anna ting
er å se det i praksis.
Det er da en blir forma»

”koseår i stresslessen”, for å si det sånn. Jeg smiler og tenker at
den setningen må jeg få med.
I løpet av året har jeg hørt flere vitnesbyrd fra bibelskoleelevene om skolebesøk hvor de har sett mange helbredelser. Simen
var blant anna med på skolebesøk på Slotthaug skole. Jeg ber
Simen fortelle.
Da ble jeg utfordret til å ha min første andakt. Det var litt
skummelt, faktisk. Det kom hele 60 elever, og det skjedde mange
gode ting . Vi fikk noen kunnskapsord og så var det noen få som
gav respons og kom fram for å bli bedt for. De ble helbreda, og når
de andre så hva som skjedde fikk de også tro, så vi kunne bare
spørre om det var andre som trengte helbredelse. Det var mange
som gav respons og det ble rene bønnekøen. Det var rundt 16
stykker som ble helbredet til sammen. Det var flere som fikk litt
sjokk når de ble helbreda og stod og testa ut. Simen gestakulerer
og viser med armen sin. Vi ble vel litt overraska sjøl, også, fortsetter han. En ting er å kunne teorien, men en anna ting er å se det
i praksis. Det er da en blir forma.
Jeg gjentar den siste setningen for meg selv og ser på gutten
som jeg har kjent over flere år. Det blir tydelig for meg at det har
skjedd en forming. Jesus tok disiplene til side for å trene dem i tre
år. De ble også sendt ut på team og helbredet de syke og forkynte
evangeliet. Det er slik en blir forma – gjennom å gjøre erfaringene
sammen med folk som er kommet lenger enn deg og som er trygge.
Vi er kalt til å gjøre disipler – ikke studenter…
Jeg våkner av tankene og ser på lista av spørsmål igjen.
Hvordan var det å være på team til Nepal? spør jeg.
Det var fantastisk, sier Simen og viser stort engasjement. Det
var så lærerikt og utfordrende å dra til et helt anna sted i verden.
Det å se hva Gud gjorde der – alle dem som blir frelst og hengitt til
Gud og forandra. Der tror de virkelig at Gud skal forsørge dem. Det
blir praktisert på en anna måte enn her hjemme. Vi har så mange
ting å støtte oss til, og det blir lett å lage en plan B.
Gud rørte ved så mange når vi var på gata. Vi så mange
helbreda, men vi var kanskje ikke så flink å dokumentere det.
Mange ble frelst, også. Flere var bundet av religiøsitet, og trengte å
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bli fri. Folk var så åpne. Det var fantastisk å se de kristne der
arbeidet med å nå ut.
Teamturen var en opplevelse for livet som forandra meg, ja det
har nok forandra alle på teamet, tror jeg, sier Simen med ettertrykk. Han ser overbevist ut.
Håper at mange flere skal få anledning til å ta jeg et helt år og la
seg forandre slik som Simen. Sikkert mange som går med
drømmen, men så er det praktiske utfordringer, eller kanskje er
skolelei slik Simen var det. Jeg spør ham hva han vil si folk som
vurderer å ta et bibelskoleår.
GÅ! Kommer det kjapt
Jeg begynner å bli vant til den kvikke responsen.
Jeg var veldig skeptisk til å gå bibelskolen, fortsetter han. Men
jeg har IKKE angra. Jeg vil anbefale alle å gå bibelskole selv om du
er skolelei, for du får så mye ut av det.
Hva tenker du å gjøre videre? Spør jeg til slutt.
Dersom det blir helårsteam, så har jeg veldig lyst til å være
med på det. Ellers tenker jeg å ta påbygging så jeg kan ta videre
studier.
Det er tydelig at Simen har fått smaken på noe – smaken på å
tjene Gud og erfare at hans kraft ikke bare har forandret ham –
men andre mennesker han omgir seg med.

•

«Jeg var veldig skeptisk
til å gå bibelskolen,
fortsetter han.
Men jeg har IKKE angra.
Jeg vil anbefale alle
å gå bibelskole
selv om du er skolelei,
for du får så mye ut av det»
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Tekst: Oversatt til norsk og tilrettelagt for
FOLK ved Jimmy Thomsen.
jimmy.t.thomsen@gmail.com
Kilde: ”The Lion and the Lamb,” Tony Ling.
(Kan kjøpes på www.amazon.com)

Ny innsikt i
åpenbaringsboka
• Få tak i åpenbaringsbokas praktiske
undervisning for ditt daglige liv.
• Kjør klar av spekulasjoner og
overdrevne forestillinger når du
ser åpenbaringen som del av de
profetiske skriftene i hele bibelen
• Erkjenn Jesus sin plass i livet
ditt, hans rikes triumf og den
overvinnende tro som er i deg.
• Bli oppmuntret av å oppdage din
sanne identitet.

Alt handler om Jesus
Åpenbaringsboka – del 1

Mange bøker er skrevet om Johannes åpenbaring, alt fra
tjukke teologiske kommentarer til mer spekulative
framstillinger. Ikke minst finnes det mange spekulasjoner
rundt hvem som er dyret i åpenbaringen. I denne og
kommende artikler tar vi ikke sikte på å gi en fullstendig
bibelkommentar, men peke på hovedlinjene. Hva er
hovedbudskapet, egentlig? Forvirring om dyret og dyrets
merke eller åpenbaringen om og av Jesus?
Utgangspunktet for god bibeltolkning er at den beste
kommentaren til bibelen er bibelen og ikke det siste på
nyhetsfronten.

• Oppdag ditt endelige mål i livet.

Åpenbaringsbokas natur

• Forstå hvordan du kan spille en
viktig rolle i det å utbre Guds rike.

Hva slags type bok er åpenbaringsboka? Først av alt, så er det en
apokalypse. Det ordet betyr ganske enkelt en avdekking – at en tar
bort et slør. Det burde gi oss et signal om at Åpenbaringen ikke er
ment å være forvirrende. Den er ikke ment å være skremmende.
Betydningen er ment å være tilgjengelig. Meningen er at sløret
skal fjernes så vi kan se klart. Og de første som mottok denne
boka, menigheten i det første århundre, ville forstå innholdet uten
først å lese morgenavisa. De ville forstå den uten først å studere
den politiske situasjonen rundt om i verden. Skjønt, politikk er en
del av bildet, men det ville vært relevant og meningsfullt på en
måte som ikke alltid er tilfelle med oss i vår tid.
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For det andre, er åpenbaringsboka en profeti. Det blir vi fortalt
helt i begynnelsen av boka. Vi skal høre og gi respons til ordene i
profetien (Åp 1:3). Det gjør den unik i det nye testamente, for det
er den eneste profetiske boka vi finner der. De fleste profeter er i
det gamle testamente. Og likevel er det slik at når vi leser det disse
profetene skrev, så oppdager vi at de profeterte om den tid som vi
lever i. De profeterte om Messias som enda skulle fødes (1. Pet
3:10-12).
Fordi den dreier seg om han som alle profetene pekte mot, er
åpenbaringsboka ikke bare en apokalypse, men er mer spesifikt en
åpenbaring av Jesus Kristus (Åp 1:1). Den er ikke først og fremst
åpenbaringen av dragen, dyret eller den falske profet. Den er først
og fremst en åpenbaring av Jesus Kristus. Boka dreier seg om
Jesus. Det er veldig viktig at vi forstår dette. Denne boka er ikke
her for å gi oss mareritt. Den er her for å gi oss trøst og håp,
nettopp fordi den handler om Jesus.
Fordi den åpenbarer Jesus for oss, kan vi si at Åpenbaringsboka er en bok som egnet seg godt for andaktslivet. Når vi leser
den burde det få oss til å løftes i takknemlighet til Gud. Å lese
åpenbaringsboka burde begeistre deg på grunn av det bildet den
tegner av Jesus. Ingen steder i det nye testamente finner du så
dramatiske og fantastiske bilder av Messias som det som åpenbares
i denne boka. Allerede det første kapittelet åpner med et møte med
Jesus som varmer hjertet, tenner oss i sjelen, og gir oss ærefrykt.
Det er andre varierende bilder av Kristus som åpenbaringen maler
for oss, og vi skal se på mange av dem i løpet av disse artiklene.
Og ettersom vi ser på dem, håper jeg at de vil få hjertene til å gi
respons i beundring av ham. For ettersom vi leser åpenbaringsboka, så oppdager vi igjen og igjen at både de som bor i himmelen
og de som bor på jorda blir beveget i tilbedelse av Ham som sitter
på tronen og som lever for alltid.

Tony Ling er en profet som er vidt
anerkjent og har tjenestegjort i store
deler av verden som en del av et
apostolisk team,”Ministries without
Borders.” Han og kona, Hazel, som
døde i 2002, har tjent i Cornwall,
England, mens den radikale husmenighetsbevegelsen vokste fram. Han
har studert ved All Nations Missionary College og har en mastergrad ved
universitetet i Birmingham. Han har
to sønner og fire barnebarn.

«Åpenaringsboka er ikke
først og fremst åpenbaringen
av dragen, dyret eller
den falske profet.
Den er først og fremst
en åpenbaring av Jesus Kristus»

Strukturen i åpenbaringsboka
Når det kommer til struktur, så finner vi at dette er en bok med
repetisjoner og gjentagelser. La meg forklare. Du vet hva som skjer
når du sitter hjemme og ser på en stor fotballkamp. Du nyter spenningen og blir begeistret over ferdighetene til laget som du støtter,
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«Åpenbaringsboka er ikke her
for å gi oss mareritt.
Den er her for å gi oss
trøst og håp,
nettopp fordi den
handler om Jesus»

ikke minst når de skårer mål. Det er et stort øyeblikk av begeistring
og du blir helt revet med. Er det et spesielt øyeblikk eller et flott
mål, vil du ha en reprise, kanskje i sakte kino. Og så vil kommentatoren si: ”La oss se det fra en annen vinkel.” Ofte vil du få se den
samme skåringen fire, fem ganger og fra ulike vinkler og perspektiver. Det er slik åpenbaringsboka er. Den gjentar igjen og igjen.
Den viser oss noe, og så er det som om Johannes sier: ”La oss se
dette fra en annen vinkel,” og så går han tilbake og maler bilder
fra et annet perspektiv. Noen ganger ser du ting du ikke så i den
første fortellingen. Og det er hele poenget. Du kommer til å
oppdage ting som var skjult i første akt, men når det blir gjentatt,
ser du det fra en annen vinkel og du får et mer helhetlig bilde. Det
er hva som skjer i åpenbaringsboka. Den går ikke frem kronologisk. Den viser oss samme scene mange ganger fra ulike vinkler.
Dette er et viktig punkt dersom vi skal forstå boka rett. Så for
deg som ikke er opptatt med sport og ser på repriser, så skal jeg
bruke et annet bilde. Du sitter og ser på en film, og plutselig blir
bildet uklart, eller det rister, eller det går fra farger til svart-hvitt.
Og det var hensikten at det skulle skje – det er ingenting galt med
TV’en. Det er filmskaperen som gir oss et hint om at du ser et
tilbakeblikk. Tilbakeblikket er vesentlig for handlingen, for du
kommer ikke til å forstå det som skal skje med mindre du ser hva
som har skjedd tidligere. Det er en teknikk filmskaperen bruker for
å fortelle historien. Apostelen Johannes gjør akkurat slik. Han tar
oss framover i historien i åpenbaringen, men nå og da så går han
tilbake og viser oss hvordan vi havnet akkurat der. Han viser oss
hvorfor det hele skjedde. Han gir oss hint til hendelsen som skal til
å skje. Ettersom vi går igjennom boka, skal vi forsøke å se og
samle sammen noen av disse ideene og begrepene som gjentar seg
i åpenbaringen.
Det vi har sagt om strukturen så langt har med tidselementet å
gjøre. Men strukturen er også berørt av sted. Ettersom du leser
boka oppdager du at det er hovedsakelig to steder. Det første stedet
er det himmelske tempelet. Det skjer alle slags ting i himmelen. Det
andre stedet er den syndige jorda. Det himmelske stedet er fullt av
pris, tilbedelse og beundring. Den syndige jorda er full av opprør,
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pest og plage. Men hele hensikten med åpenbaringen er å bringe
himmelen ned på jorda, så den himmelske freden og velsignelsen
kan både ses og oppleves i verden.
Åpenbaringsboka har også to hovedmotiv som stadig dukker
opp. Et motiv er ganske enkelt et bilde som gjentar seg, et billedlig
mønster eller tema som forfatteren bruker for å formidle noe. De to
motivene i åpenbaringen er de gammeltestamentlige hendelsene
som relaterer seg til Egypt og Babylon. Begge var steder av fangeskap og undertrykkelse for Guds folk, og Gud fridde dem med sin
nåde ut fra dem begge. Egypt var stedet for Israels slaveri, og
Babylon ble mer og mer selve eksempelet på faren ved forførelse.
På en måte fortsetter begge disse stedene som et bilde på disse
farene, og vi skal komme tilbake til dette i senere artikler.

•

«Ingen steder i det nye testamente
finner du så dramatiske
og fantastiske bilder
av Messias som det som åpenbares
i denne boka.
Allerede det første kapittelet åpner
med et møte med Jesus
som varmer hjertet,
tenner oss i sjelen,
og gir oss ærefrykt»

		
51

Alt handler om Jesus
Åpenbaringsboka – del 2

Tekst: Oversatt til norsk og tilrettelagt for
FOLK ved Jimmy Thomsen.
jimmy.t.thomsen@gmail.com
Kilde: ”The Lion and the Lamb,” Tony Ling.
(Kan kjøpes på www.amazon.com)

Jeg har tidligere undervist åpenbaringsboka til en
bibelskoleklasse, og i den uka kona mi døde, hadde vi
fokusert på verset: ”Salige er de som dør i Herren fra nå
av.” Plutselig ble det veldig virkelig for meg. Gjennom
dette verset erfarte jeg så mye trøst, oppmuntring og
styrke at det er vanskelig å forklare for dem som ikke har
erfart det selv. Jeg forstod gjennom denne erfaringen at
dette er selve hensikten med åpenbaringsboka. Også
gjennom skriftene har jeg blitt overbevist om at denne
boka ikke ble skrevet for å forutsi noe fjern og uklar
fremtid, men for å oppmuntre dem som snart skulle gå
igjennom hendelsene som er beskrevet med slik
dramatikk, bildebruk og profetisk poesi. Men det at
åpenbaringsboka handler om ting som skjedde i det første
århundre, tar ikke bort viktigheten og relevansen for oss,
like lite som salmene eller Jesaja er blitt uviktige gjennom
tidene.
Den gammeltestamentlige bakgrunnen for
åpenbaringsboka
En ting vi må notere oss, er at det er mer av gammeltestamentet
i åpenbaringsboka enn i noe annet sted i det nye testamente.
Den er pakka full av gammeltestamentlige illustrasjoner og
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bilder, skriftavsnitt, hendelser og historie. Det er derfor veldig
viktig for oss som nytestamentlige troende å kjenne godt til de
gammeltestamentlige skriftene. Vi kan ikke ignorere dem. Faktisk
er det farlig å ignorere dem, for det vil lede oss til feil forståelse
av det nye testamente. Gud har ikke to forskjellige bøker. Han
har en bok, og de to delene er udelelig knyttet sammen. Det
gamle testamente forbereder oss for alt som skal komme. Det nye
testamente forklarer for oss alt som har skjedd så langt. Det var
Augustin som sa: ”Det nye er skjult i det gamle, og det gamle
er åpenbart i det nye”. Vi vil finne det svært vanskelig å møte
åpenbaringsboka på en meningsfull måte dersom vi ikke er godt
kjent med de gammeltestamentlige skriftene. Dette er så viktig at
vi trenger å bruke tid på å se nærmere det.

«Vi vil finne det
svært vanskelig
å møte åpenbaringsboka
på noen meningsfull måte
dersom vi ikke er godt kjent
med de gammeltestamentlige
skriftene»

En av de tingene vi må ta inn over oss, er at den nytestamentlige menighet var gjennombløtt av de gammeltestamentlige skriftene. Det var misjonsbibelen deres. Det var den eneste bibelen de
hadde. Paulus skriver til Timoteus og sier: ”(…)fra barndommen av
har du kjent De hellige Skrifter som er i stand til å gjøre deg vis til
frelse gjennom tro på Kristus Jesus” (2. Tim 3:15). I Paulus’ forståelse kunne du bli frelst ved tro på Kristus gjennom de gammeltestamentlige skriftene. Faktisk, så forteller skriften oss at Apollos
beviste fra Skriftene at Jesus var Messias (Apg 18:28).
Hele det nye testament finner sine røtter og inspirasjon fra
skriftene i GT. Jesus sjøl gjør det veldig klart. Han sier til fariseerne: ”Dere studerer Skriftene fordi dere tror at dere ved dem kan
få evig liv. Dette er de Skriftene som vitner om Meg.” (Joh 5:39).
På et annet tidspunkt, på veien til Emmaus, når to disipler er
mismodige fordi Jesus har blitt korsfestet, sier Jesus til dem: ”Så
tåpelige dere er, og så sene i hjertet til å tro alt det profetene har
talt! Måtte ikke Messias lide disse tingene og deretter gå inn til sin
herlighet? Og med å begynne fra Moses og alle profetene, forklarte
han dem alt som er sagt i alle Skriftene om seg selv. ” (Luk 24:2527).
Peter forteller oss at profetene som profeterte om den
kommende frelsen, ”(…) søkte etter og ville utforske da de profeterte om den nåden dere skulle få. De prøvde å finne ut hvilken tid
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«Guds plan for sin Sønn
var at han i alle ting
skulle være den fremste,
og dette ”i alle ting”
inkluderer bibelen.
I Ordet skulle han
være den fremste,
og i det vi skal lese og forstå
åpenbaringsboka, så skal vi
gi Jesus den fremste plassen»

Kristi Ånd, som var i dem, pekte fram mot, og hvordan den tiden
ville bli. For Ånden vitnet om Kristi lidelser og den herlighet som
siden skulle komme. Det ble åpenbart for dem at det ikke var seg
selv, men dere de tjente med sitt budskap. Dette budskapet har dere
nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere ved Den
hellige ånd, som er sendt fra himmelen.” (1.Pet 1:10-12). De talte
for en generasjon som ennå ikke var født. De talte for en nasjon
som enda ikke eksisterte på jord. De talte for deg og meg. De
profeterte for oss, fordi de talte om Jesus.

Alt handler om Jesus!
Fra første Mosebok og til åpenbaringen handler bibelen om Jesus.
La meg gi deg bare ett eksempel. Husker du når Gud bringer Eva til
Adam, og Adam sier: nå snakker vi? Skriften sier: ”Derfor skal
mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de
to skal være ett” (1. Mos. 2:24). Det var sant for Adam og Eva, men
like fullt er Jesus den ultimate oppfyllelsen av det utsagnet helt
tilbake til 1. mosebok. Paulus tar opp dette i Efeserbrevet når han
oppmuntrer ektemennene til å elske hustruene sine og taler om at
vi er ett med ham: ”’Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor
og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett’ Dette er en stor
hemmelighet, jeg taler nå om Kristus og menigheten.” (Ef 5:31-32).
Hele Skriften, fra 1. Mosebok til åpenbaringen, er om Jesus. Guds
plan for sin Sønn var at han i alle ting skulle være den fremste, og
dette ”i alle ting” inkluderer Bibelen. I Ordet skulle han være den
fremste, og i det vi skal lese og forstå åpenbaringsboka, så skal vi
gi Jesus den fremste plassen. Vi vil bevege oss mot Kristus igjen, så
vi kan bli berørt av hans kjærlighet, begeistret over hans kraft og
inspirert av hans godhet. Det dreier seg alt sammen om Jesus. Vi
kommer også til å berøre ting som veldig klart er antikristelige,
men vi kommer til å se at de er svake og ubetydelige framfor
Kristus. De mister sin skrekk og sitt mørke i lyset av Han som i
sannhet er Herrenes Herre og Kongenes Konge. Denne boka dreier
seg om Ham.

•
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Annonse
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Jeg fant, jeg fant

Tekst: Bjørg Kristing
bjorg.kristing@kristent-fellesskap.no

Nå merkes det virkelig at konflikten topper seg. Den
eritreiske hæren trenger forsterkninger, de sender ut folk
som rett og slett henter inn unge gutter - fra skolene,
fra gatene eller hvor de kan finne dem. Situasjonen er
kaotisk, og folk lever i frykt.
- Alle flyktet, sier Yohans. Året var 1989 og han var 15 år. Både
han og foreldrene var redde. Når som helst kunne han bli den neste.

Sterke familiebånd
«Han ber en desperat bønn:
Gud, hvis du fins
vil jeg bli kjent med deg.
Hvis du er skaper,
må du jo ha ører,
så du hører meg!»

Yohans Mehari (37) kommer fra en middelklassefamilie i Asmara,
hovedstaden i Eritrea. Her vokste han opp sammen med foreldre,
søsken, mormor og tanter og onkler. Slik tradisjonen er i det eritreiske samfunnet, bodde de sammen i en skikkelig storfamilie.
– Med denne boformen er det ikke snakk om eget rom - søsken
deler ofte seng, sier han med et smil.

Trygg barndom
Selv om han vokste opp under den vedvarende politiske konflikten
mellom Eritrea og Etiopia, ser Yohans tilbake på en trygg og god
barndom. Når han får spørsmål om hva som betydde mest i
oppveksten, kommer svaret raskt: – Familiefellesskapet, tilhørigheten, den enkle bekymringsløse hverdagen. Han legger likevel
spøkefullt til at han ikke alltid var like begeistret for de tette
forholdene. Noen ganger følte han at det ble i meste laget med
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oppfølging fra eldre familiemedlemmer, men ser også at han høstet
mange fordeler. Det var for eksempel ikke mulig å sluntre unna
med skolearbeidet. Det ble ivrig overvåket av tanter og onkler, men
ga også gode resultater.

Yohans Mehari (37) bor i Bergen, er gift med
Elizabeth. Sammen har de barna Enok (9),
Tomas (7) og Betiel(7). Han er sykepleier og
eldste i Kristent Fellesskap, Bergen

Krisetider
Men nå rystes alt og hverdagen preges av frykt. Foreldrene vil
unngå at deres sønn blir barnesoldat. I likhet med tusenvis av
andre familier ser de seg i desperasjon nødt til å sende den unge
gutten på flukt. I første omgang reiser han til slektninger i Kenya.
Her kan han bli i inntil seks måneder. Når det skal planlegges hvor
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han videre skal ta veien, er det slektningene som tar avgjørelsen.
Det er ikke vanlig at barn og unge blir tatt med i slike beslutningsprosesser. Valget faller på Norge, siden det på den tiden er åpent
for flyktninger fra Eritrea.
Yohans gjorde seg egentlig ikke så mange tanker, verken om
situasjonen eller framtiden. Alt var så usikkert, så kaotisk. Ting
bare skjedde. Han kunne ikke gjøre noe fra eller til.

Norge
Så kom han da til Norge og gikk gjennom prosedyrene som er
vanlig for asylsøkere. Tanum asylmottak, intervjuer, ventemottak
osv. De fleste søkere ønsker å slå seg ned i Oslo-området, men av
en eller annen grunn føler Yohans at det blir feil å klumpe seg
sammen på den måten. Er der ikke andre byer med skolemuligheter? Det ender med at han blir sendt til Bergen.
Så var det å ta fatt på ’det nye livet’: Mange ting er tilrettelagt.
Han får leilighet, begynner på språkkurs, tar videregående, der han
fortsatt gjør det godt, men kjenner ingen glede. Fra en tilværelse
der han beveget seg med største selvfølgelighet i samfunn og
familie, der han kjente kodene, der han hadde sin plass, der han
lyktes, der han var tilfreds, føler han seg nå usikker, uerfaren,
fomlete, frustrert og alene. På mange måter ser han på seg selv
som to personer. Han føler seg nedstemt og trist.

Savn og frustrasjon
Han begynner å reflektere mer over livet, sin identitet, sin
bakgrunn og kultur. Tidligere har det ikke betydd så mye. -Det var
litt sånn som det er med dere nordmenn og brunosten, sier han og
ler. – Den er til vanlig bare en hverdagslig og selvfølgelig ting på
frokostbordet. Men når dere kommer til utlandet og den ikke er
tilgjengelig, savner dere den og forstår hvor viktig den egentlig er.
Yohans savner familien. – Jeg visste ikke når jeg kunne få se dem
igjen og jeg tenkte ofte ’er det dette som er livet?’
Yohans begynner også å reflektere over sitt gudsforhold. Han
regner seg jo som kristen. – I Eritrea er du enten muslim eller
kristen - eller noe annet. Du har i hvert fall en religion, forteller
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han. – Jeg begynte å skjønne at jeg ikke levde rett. At det ikke var
slik Gud ville ha det. Hva skal han gjøre? Han får med seg sin
venn, Tekle, og oppsøker en kirke i nabolaget. De blir godt tatt i
mot, men synes ikke de får tak i noe som hjelper dem. De kommer
i kontakt med Jehovas vitner, begynner så smått å lese i bibelen,
får høre om fred og harmoni, men får ikke erfare noe av det selv.

Gud, hvis du fins…
Han ber en desperat bønn: Gud, hvis du fins vil jeg bli kjent med
deg. Hvis du er skaper, må du jo ha ører, så du hører meg! Til å
begynne med skjer det ingen ting, men så – etter hvert, tar det av med
bibellesingen. Han leser flere timer hver dag. –Da begynte det å
skje noe med meg. Ting begynte å bli åpenbart, jeg begynte å
forstå.
Han møter en kristen kvinne var Eritrea. Tekle og han
begynner å lese bibelen sammen med henne, på sitt eget språk. De
kommer i kontakt med Kristent Innvandrerarbeid (KIA) og møter
andre landsmenn, katolikker, koptere, adventister, lutheranere. Med
så ulike ståsteder blir det mange friske diskusjoner. De kommer til
at de vil la seg veilede av Bibelen, ikke de ulike tradisjonene de
måtte ha. En landsmann bosatt i Sverige kommer over og underviser dem i tre måneder. Det får stor betydning for dem. Den lille
gruppen vokser både i åndelig forståelse og i antall.

«Stadig flere slutter seg til
- og ikke bare eritreere,
etiopere også!
De erfarer at når de blir kristne er
de ikke fiender lenger,
selv om fedrelandene
deres er i konflikt»

Jeg fant, jeg fant
- Jeg gikk fra null til hundre i denne tiden. Fra å være lei av alt ble
jeg fylt med en utrolig glede. Jeg fant, jeg fant! Dette var noe jeg
måtte gi videre.
Yohans tar mer og mer ansvar i lede den lille gruppen. Han
veileder med bibelkunnskapen han har fått, han oppmunter, han
hjelper praktisk og er en støtte for mange. Samtidig holder han på
med utdannelse. Planen er å bli radiograf. I kontakt med sykehuslivet blir det lagt merke til at han har en særlig evne til å ta seg
av og samhandle med mennesker. ’Du burde bli sykepleier’, får han
stadig høre. Han tenker over det, og ser at det også vil være mer
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forenlig med alle de andre oppgavene han har, mer fleksibelt. Han
velger å ta rådet til følge og endrer studieretning.
- Etter hvert som gruppen vokste begynte vi å tenke på dette
med menighetstilhørighet. Vi så at det var vanlig at ulike etniske
grupper startet egne menigheter, men vi fant ikke holdepunkt for
dette i Bibelen. De ber til Gud, vurderer ulike alternativer, og
bestemmer for at Kristent Fellesskap må passe best.

«Vi så at det var vanlig
at ulike etniske grupper
startet egne menigheter,
men vi fant ikke holdepunkt
for dette i Bibelen»

Vekst
Veksten fortsetter. Stadig flere slutter seg til - og ikke bare
eritreere, etiopere også! De erfarer at når de blir kristne er de ikke
fiender lenger, selv om fedrelandene deres er i konflikt. –Vi er
brødre og søstre! Den spesielle evnen Yohans har å inkludere og
se andre mennesker viser seg å smitte i hele miljøet. Det blir en
livsstil som virker tiltrekkende på alle som møter dem. Det kristne
fellesskapet blir en styrke og velsignelse. Familietilhørigheten de
alle savner blir erstattet av et nært hverdagsfellesskap med andre
kristne.

Ny familie
I 1998 gifter Yohans seg med Elizabeth. – Da vi skulle stifte familie
valgte vi å bosette oss i nærheten av andre kristne landsmenn. Vi
er blitt som tanter og onkler for hverandres barn og barna som
fetre og kusiner. Det vi har mistet har vi fått igjen! Yohans er
begeistret. De har altså nå sin nærmeste familie i det etiopisk/
eritreisk miljøet. Men det stopper ikke der. I Kristent Fellesskap,
som består av nordmenn og en hel del andre nasjonaliteter, har de
storfamilien sin. –Vi føler at vi er del av noe stort. I dette mangfoldet kan vi være forbilder for noen, og vi finner selv forbilder
som får betydning for oss.

•
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Kristent Fellesskap Kvinnherad
Vi er et mangfold av kristne forsamlinger i Kvinnherad.
Sammen med brødre og søstre fra kirke, bedehus og
frimenigheter har Kristent Fellesskap Kvinnherad en
visjon og et inderlig ønske om å være et levende uttrykk
av Jesus Kristus blant våre medmennesker.

Tekst: Olav Røssland
olav.rossland@gmail.com
Kontakt-telefon:9956 4545
E-postadresse: post@kfkvinnherad.no
Internettadresse:www.kfkvinnherad.no

Langstrakt kommune
Kvinnherad kommune med sine 13.243 innbyggere ligger ganske
så midt i mellom Bergen og Haugesund. Delvis i Hardanger og
delvis i Sunnhordland. Kommunen vår har en rik natur fra øyer og
skjærgård til fjell og isbre. Reiser du rundt i kommunen vår, vil du
oppdage hvor langstrakt den er, hele 70 km fra sør i Fjelberg til
nord i Mauranger.

Ført sammen av åpenbaring av Jesus
Opprinnelig kom vi fra forskjellige kirkesamfunn, men kjente allerede godt til hverandre fra flere sammenhenger. Den åpenbaring av
Jesus Kristus vi satt inne med førte oss etter hvert nærmere hverandre – “Du skal få din menighet Herre – et levende byggverk etter
din plan!” Prosessen fremover var overmåte befriende, men også
smertefull, hvor fastgrodde mønstre hadde satt oss fast på
forskjellig vis.

Grunnvoll og profetisk retning
Høsten 2005 bestemte vi oss i fellesskap for å invitere ledere fra
Kristent Nettverk til å undervise i temaet Grunnvollen. Gud gav oss
et profetisk budskap i denne tiden gjennom Knut G. Osland som vi
ser har, og er i ferd med å oppfylles:

Ronya Lakselv og Jonatan Eskeland svinger
seg i trærne under en av utfluktene våre på
Gullbotn.
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En herlig søskenflokk
samlet på Halsnøy hos
Odd og Frøydis Sjo med
Arne Skagen på besøk.
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”Den åpenbaring av Jesus Kristus
vi satt inne med,
førte oss etter hvert
nærmere hverandre
– ’Du skal få din menighet Herre –
et levende byggverk etter din plan!’”

Menigheten etableres og vokser

Sveinung og Inger Eskeland, eldste i Kristent
Fellesskap Kvinnherad

at
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m

Kvinnherad - hør Herrens Ord! Åpne deg opp for Herrens
herlighet! Fordi det er en ny tid. Det skal spire, vokse og gro, og
det skal bli frukt - rik frukt, mangfoldig frukt, fargerikhet. Det skal
dufte, og duften skal spre seg langt utover. For Herrens herlighet
kommer. Kvinnherad, åpne opp! For Jesus kommer og bygger sin
menighet! Han reiser opp sitt folk. Han skal vise hvem han er.
Unge jenter og gutter - hør Herrens Ord! Dere er generasjonen som
Herren reiser opp. Menn og kvinner - ta i mot Herrens Ord! Fordi
det er en ny dag for Kvinnherad. Gamle menn og kvinner - våkne
opp! For Herren gjør noe nytt!
Vekkelse og liv, fremgang og vekst. En ny tid med fremgang,
med fremgang, med fremgang. For Herren gjør noe nytt! Og vi skal
se det, vi skal glede oss. For folk skal komme til dere å ta kontakt,
og dere skal dele gode nyheter. Kraft skal virke - Han skal sette
folket fri. Og folk skal se noe de ikke har sett før; enhet og
harmoni, unge og eldre sammen, forskjellige mennesker, forskjellige meninger med ett sinn og én tanke, én visjon og én åpenbaring. Amen!

Olav og Liv-Toril Røssland, eldste i Kristent
Billedtekst
Fellesskap Kvinnherad

Etter hvert knyttet vi til oss, med stort og smått, 24 personer til
brødre og søstre i Kristent Fellesskap på Stord. Gjennom den åpenbaring vi har av Jesus Kristus, kalte han oss til å være et levende
og ekte uttrykk blant våre medmennesker i Kvinnherad. På dette
grunnlaget ble Kristent Fellesskap Kvinnherad etablert som selvstendig menighet i juni 2009, hvor Sveinung Eskeland (Rosendal)
og Olav Røssland (Husnes) ble satt inn som eldste i menigheten.
I dag har Gud velsignet oss med strategisk viktige samlingspunkter og medledere gjennom hele vår langstrakte kommune
(Ænes, Rosendal, Uskedal, Husnes og Halsnøy). I det daglige virker
vi ut fra hjemmene, arbeidsplasser, skoler og i våre husfellesskap.
Vi har ALPHA-kurs for nyfrelste, kurs i Grunnvollen, ungdomssamlinger, samt familiesamlinger hvor vi alle møtes til festgudstjenester rundt om i kommunen. Det mål Jesus har satt for oss er at
vi på alle måter skal vokse opp til ham som er hodet, Kristus (Ef
4:15).
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Med stort og smått teller vi i dag 33 personer, i tillegg får vi på
våre samlinger jevnlig besøk av søsken fra andre fellesskap. Den
voksne generasjon er for det meste stabil i kommunen. Ungdom
derimot må i hovedsak reise ut av kommunen for å få seg en
utdanning. Derfor ser vi det som viktig å knytte kontakter mellom
våre ungdommer og de steder der vi vet de vil fortsette sin utdannelse.

Et legeme i funksjon – en verdensvid visjon
Det er fantastisk å oppleve at Guds legeme ikke er relatert til et
forsamlingslokale, men er en levende menighet – et stort legeme!
Vi er i sannhet kalt til å ha et regionalt, nasjonalt og internasjonalt
fokus sammen med hele Guds legeme – “Hele jorden skal fylles
med kunnskap om Herrens herlighet, likesom vannet dekker havets
bunn” (Hab 2:14).

Fra en av ALPHA-samlingene for ungdommene – en fantastisk og livlig gjen

«Det er fantastisk
å oppleve at Guds legeme
ikke er relatert til
et forsamlingslokale,
men er en levende menighet
– et stort legeme!»

•
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Ferie- og
konferansetid
Sommaren kjem årviss. Det same gjer sommarfesten.
Det som tel mest når ferien skal planleggjast er at alle
har ferie den eine viktige veka, i det minste frå onsdag
til søndag.
Tekst: Norleif Askeland
norleifas@gmail.com

Vi har aldri hatt store diskusjonar i heimen omkring kor vi skulle reisa
på ferie. Men er det noko som frå ungane si side kunne fått
”ballubba’en” i gang, måtte det vera om einkvan skulle finna på å
vurdera spørsmålet om vi skulle ta del på sommarkonferansen eller ikkje.
Men no har det spørsmålet aldri vore vurdert. Derimot har det
vore andre hinder i vegen. Som den gongen eg skrudde på den store
Ford’en ein heil tysdag frå tidleg morgon til klokka 22.30 på kvelden.
Og då den endeleg var skrudd saman og alt skulle vera klart til å
reisa neste morgon, synte det seg at det også var andre ting som
feilte og at bilen ikkje kunne brukast i det heile. For første gong
sidan 1990 råka den grufulle tanken meg at vi ikkje skulle koma oss
over til Stokke med telt og ”pikk-pakk” i det heile. I 1990 fekk vi
nemleg vår andrefødde, og det midt i konferansen som den gong var
på Ålgård. Total mangel på planlegging. På den andre sida får vi ta
ansvaret for at vi gløymde å opplysa om tida for konferansen til dei
som fastsette terminen!
No, mange år seinare stod vi altså der utan transport og hadde
seks timar å sova på før vi etter planen hadde tenkt å køyra til
Stokke. Fly og hotell var utelukka. Pengane var oppbrukt på ny
radiator og ny vasspumpe, nye bremser og nye styrestag. Og no såg
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eg for meg nye tusenlappar renna nedetter vegen saman med alt
vatnet som rann ut frå ein øydelagd toppakning på V-8’aren.
Det var nett då eg høyrde dei velsigna orda frå ein god bror
som hadde dukka opp for å hjelpa meg med skruinga: ”Køyr meg
heim att, ta bilen min og gje meg nøklane dine!”
Den natta låg eg lenge vaken og bad til Gud, fortvila over alt
som var gale med bilen, men takksam for at ikkje sommarfesten
gjekk fløyten. ”Bilturen til Sverige etterpå fekk no heller vera,”
tenkte eg. Så reiste vi neste morgon i lånt varebil med plass til tre
og to personar omplassert i annan transport. Vi snakka på turen
om kor godt det er å vera velsigna i fellesskapet. Vi takka Gud for
at vi midt i uhellet ikkje skulle missa det fantastiske fellesskapet i
åkerkanten på Gjennestad, fellesskapet som er så forfriskande på alle
måtar. Retning frå Gud, styrke for trua, glede over livet og kos rundt
store bord på teltplassen. For ei velsigning! Men det var ikkje alt!
Andre dagen i høgtida rulla det ein Ford E 350 Van inn på
konferanseområdet med ein god bror frå Sotra bak rattet. ”Kva har
skjedd ... korleis i all verda .... har du....? ”Eg har ikkje gjort nokon
ting. Herren har lagt si hand på bilen”, var svaret eg fekk. ”Reis til
Sverige og ver velsigna”.

•

Sommerfest Stokke: 13. – 17. juli
Å møtes på Gjennestad til fest er et av sommerens høydepunkt. Derfor er
det med glede vi ønsker dere velkommen også i år. Det siste året har Gud
malt oppdraget enda tydeligere for oss. Gud har tro på oss, og han gir oss
ikke bare et oppdrag, men også kraft til å gjennomføre det. Derfor er det
alltid med forventning vi møtes for sammen å høre fra Gud og se vegen
videre. I tillegg får vi dele med hverandre det gode Gud gjør blant oss både
i norge og i land vi arbeider i. og vi får stå sammen i å dele byrder og be
om gjennombrudd der det er utfordringer. Dette er ekte familieliv der vi
står sammen i seire og nederlag. I år får vi besøk av Dave Emmett. Han
har vært misjonær i Den demokratiske republikken Kongo i mange år. nå
leder han bibelskolen til Ministries Without Borders i Manchester. Han har
en rik erfaring å øse av, og han formidler Guds ord med humor og tro på
en måte som begeistrer folk. når vi gjør dette sammen, blir festen bedre,
forståelsen vår dypere og oppdraget vårt klarerer. Hjertelig velkommen til
sommerfest på Gjennestad!
Mer info: http://www.krinet.no
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Sommerfest Øksnes:
3. – 7. august
Dagene i Øksnes skal fylles med
skikkelig menighetsliv. De første kristne
møttes daglig på tempelplassen. På
samme måte vil vi samles i gymsalen
til lovprisning, Guds ord og betjening
av hverandre i Den Hellige Ånd. Det
blir også enkelte samlinger som er
for barn og ungdom, tilpasset alder.
Ellers blir det god tid til å bli godt kjent
med hverandre og nyte fellesskapet.
Felles grilling av middag og spennende
utﬂukter... Konkurranseinstinktet vil
også bli trigget i diverse aktiviteter.
Fokuset for konferansen vil være
vårt felles oppdrag - Jesu kjærlighet
ut til hele landsdelen! Høsten 2011
blir det lagt til rette for teamturer til
forskjellige steder i nord. Vi vil ha med
ﬂest mulig, og på den måten betjene
landsdelen med velsignelse, forbønn
og vår tilstedeværelse. Gud har talt,
og vi har spennende profetiske ord å
gå på. sist år startet vi i det små, og vi
ser resultater som tydelig viser at Den
Hellige Ånd virker med. Kjempegøy og
til ære for Herren! Planleggingen av
teamturene er allerede i gang, og i løpet
av konferansen i Øksnes vil dette bli
skikkelig presentert. Alle kan være med!
og på sommerfesten står vi alle med i
bønn og utsendelse før høsten starter.
Du er hjertelig velkommen til å være
med når startskuddet går!
Mer Info: http://www.kfvest.no
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