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Leder
Tekst: Terje Dahle
tedahle@gmail.com

«Vi har ikke svar
som kan tilfredsstille
alle intellektuelle spørsmål
etter årsak og virkning.
Men Bibelen gir svar
som viser oss
en måte å leve på
i kjærlighet og forsoning
som er sterkere
enn hat og død»

Norge har de siste månedene vært gjennom et sjokk. I vår
trygge del av verden har plutselig terror og drap kommet
oss inn på livet som aldri før. Og det gjennom en etnisk
norsk gjerningsmann. Mange spørsmål er ubesvart, og det
opprettes flere kommisjoner for å granske og finne ut
årsaker til det som har skjedd.
For oss som tror på Bibelens ord, vet vi at mennesket er svikefullt,
og at valget mellom godt og ondt er en realitet hvert menneske
møter. Vi vet også at uten fellesskap og reell berøring med andre
mennesker kan vi utvikle oss på en måte som er destruktiv. Vi
trenger å bli speilet av Gud og mennesker. Vi vet også at Gud
elsker oss på tross av, og på en slik måte at Han selv kom og viste
oss veien ut av elendigheten. Ikke bare viste han veien ut, han gikk
veien for oss, slik at vi kan leve et nytt liv med Jesus Kristus i våre
liv.
Dette er gode nyheter som gir håp både for dagen i dag og for
dager som kommer. Det betyr ikke at vi har svar på alle spørsmål
som reiser seg i møte med ondskap og terror. Vi har ikke svar som
kan tilfredsstille alle intellektuelle spørsmål etter årsak og virkning.
Men Bibelen gir svar som viser oss en måte å leve på i kjærlighet
og forsoning som er sterkere enn hat og død.
I møte med Gud selv, ser vi at vår intellektuelle kapasitet ikke
holder i møtet med Kongenes konge og Herrenes herre. Han er fra
evighet til evighet, mens vi opererer innenfor tid og rom. Da må vi
akseptere åndelige sannheter som Gud gir oss, også der vi opplever
paradokser som vi ikke ser sammenhengen i. Det betyr bare at Gud
er Gud, og det faktum at ikke vi kan begripe alt viser at vi er
mennesker. Alternativet er for mange bare å tro på en rasjonell
tilværelse, og mange gjør seg til talsmenn for det i møte med det
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uforståelige og mysteriene i livet. Fruktene av det er til syvende og
sist meningsløshet og håpløshet. Det har ingen framtid, fordi det
gir lite å leve for, og enda mindre å dø for.
Vi mennesker blir små i møte med virkeligheten. Vi tror på en
Gud som åpenbarer seg for mennesket, og at denne åpenbaringen
vi finner i Bibelen og i møte med Jesus Kristus forvandler
mennesker. Åpenbaringen løfter mennesker ut av indre tomhet og
ytre fattigdom, evangeliet forsoner, reiser opp og skaper tro og
håp. Jeg har sett det i Vietnam, Filippinene, Russland og Norge.
Evangeliet er relevant og møter mennesker i alle kulturer til alle
tider, fordi det har sitt opphav i den evige Gud. Vi tror at bladet
FOLK er til hjelp for deg til å tro på evangeliet om Jesus Kristus, og
setter deg i stand til å fortelle det til andre. Det er en måte å vise
kjærlighet på.
I dette nummeret av FOLK har vi en artikkel som viser hvordan
Bibelen beskriver ondskapens opphav i verden, og du vil lese flere
artikler om hvordan vi som kristne forstår verden og oss selv ut i
fra hvem Gud er. I tillegg forteller vi flere historier om hvordan
folk erfarer Jesus i hverdagen slik at andre mennesker blir berørt.
Vi starter også to nye artikkelserier i denne utgaven. En som vi
kaller ”Vendepunkt”, som vil være historier fra virkeligheten som
forteller om avgjørende vendepunkt i folks liv. Vendepunkt kan
oppleves små i øyeblikket, men får ofte stor betydning på sikt.
Vi starter også en serie om lederskap. Lederskap er et stort og
omfattende tema, og vi vil ha fokus på det som har med kristent
lederskap å gjøre. Det å tro på Bibelen og en Gud som åpenbarer
seg til menneskene, gir noen spesifikke føringer for lederskap som
er viktig. Det vil vi sette navn på og forklare nærmere slik at du
kan se lederskap i et bibelsk perspektiv.

«Vi tror på en Gud
som åpenbarer seg for mennesket,
og at denne åpenbaringen
vi finner i Bibelen
og i møte med Jesus Kristus
forvandler mennesker»

Ønsker deg god lesning! n
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Integrering – Guds rike i praksis

Tekst: Jimmy Thomsen
jimmy.t.thomsen@gmail.com

Jeg sitter i kaféen etter gudstjeneste i Kristent Fellesskap
i Bergen sammen med tre brødre fra Etiopia og Eritrea:
Yohans, Melake og Fikre. De forteller engasjert om livet
de lever i hverdagen, i menigheten og i samfunnet. Jeg
ønsker å vite hvilke tanker de gjør seg rundt dette som er
blitt et viktig samfunnsspørsmål – hvordan en som
innvandrer kan integreres.
Åpenbaring og praktiske realiteter
Det viktigste er hvilken åpenbaring du har, begynner Yohans.
Dersom du ser åndelige realiteter som Jesu legeme og Guds rike, så
får det konsekvenser. Jesus har ett legeme, og derfor er det naturlig
for oss å komme sammen til gudstjeneste på tvers av språk og
ulike kulturer. I Guds rike er det ikke norske menigheter, etiopiske
menigheter og eritreiske menigheter. Han har én menighet. Som
innvandrere til Norge er det viktig å skjønne at Gud har sendt oss
til det norske samfunnet, og at vi representerer hans rike. Derfor er
det viktig for oss at vi lærer oss norsk språk og kultur, så vi kan
kommunisere på best mulig måte. Men det begynner med det du
ser. Det som styrer hvordan vi tenker er det vi ser i Guds ord som
gir oss åndelige prinsipper og realiteter som vi lever etter. Det er
etiopiske og eritreiske kristne som kommer til byen som er både
åndsfylte og full av tro, men de har ikke fellesskap på den måten
vi har. De samles bare som etiopere og eritreere.
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Samtidig er det praktiske realiteter som er like viktig å forholde seg
til. Det er klart at språk er en utfordring. På gudstjenester i Kristent
Fellesskap tolker vi til engelsk, amharisk og tigrinja. Det er en
prioritering vi gjør. Lovsangen er på norsk og engelsk, men vi
lærer oss sangene. Utover dette samles vi hver lørdag, noen ganger
til samlinger som ligner på gudstjenester, noen ganger til bønn.
Der er vi fri til å be og synge på hjertespråket. Her får vi også
inkludert en del som ikke har vært så lenge i Norge og ikke har
lært så mye norsk, enda. Vi har tre tigrinja talende og fire amharisk talende cellegrupper. Det er viktig å få inn Guds ord og da
fungerer det best med morsmålet til å begynne med, inntil norsk er
kommet ordentlig på plass. Uten at vi får formidlet åpenbaring om
Guds rike skjer ikke integreringen på samme måte.
Jeg skjønner hva Yohans sier. Fredag tidligere i uken var jeg
innom en av gruppene. Det var to timer med samtale rundt Efeserbrevet. Ut over noen små setninger på norsk og engelsk innimellom foregikk alt på tigrinja. Jeg lærte meg to nye ord som
betydde ”tro” og ”ikke sant”, ellers var det ikke mye jeg forstod.

«Her i menigheten
kan barna mine gå på
barne- og ungdomsmøter
og få seg norske venner,
samtidig som vi kan inkludere
og vinne dem som nettopp
er kommet til landet.
Fordi vi velger å stå sammen
og ikke bare holde oss for oss selv
som etnisk gruppe,
blir menigheten en ressurs for oss
og vi er en ressurs for menigheten»
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Men det jeg forstod var at dialogen gikk frem og tilbake om Guds
ord, og fordi jeg satt med min norske bibel og tyvtittet i notatene
til gruppelederen, forstod jeg enkelte ganger også emnet som ble
diskutert. Jeg var bare glad for at de ikke tok bryet med å tolke til
norsk, for da hadde de mistet dynamikken i samtalen som utspant
seg. De var frie til å spørre og til å svare uten å lete etter ord eller
bruke ord som var fremmed for dem og som kanskje ikke hadde
samme innhold for alle.
Vi har også dem som har vært her så lenge at de er med i
norsktalende grupper, fortsetter Yohans. Men vi ser at når vi møter
folk der de er, kan vi vinne mennesker for Kristus. De som er våre
landsmenn er vårt ”Jerusalem,” slår Yohans fast med overbevisning. De andre to nikker.

Tar vare på generasjonene

«Vi er ikke bare på besøk.
Dette er vårt hjem.
Det blir ikke så lett sånn
”vi-og-dem” tenking»

Du vet, sier Fikre omtenksomt, barna mine vokser ikke opp i
samfunnet og kulturen som jeg vokste opp i. De vokser opp i
Norge og er norske. Da blir det vanskelig å inkludere dem i en ren
etnisk menighet. Her i menigheten kan barna gå på barne- og
ungdomsmøter og få seg norske venner, samtidig som vi kan
inkludere og vinne dem som nettopp er kommet til landet. Fordi vi
velger å stå sammen og ikke bare holde oss for oss selv som etnisk
gruppe, blir menigheten er en ressurs for oss og vi er en ressurs for
menigheten. På bønnemøtene vi har på lørdagen ber vi på morsmålet, men vi ber for hele menigheten – det er helt naturlig for oss
når vi står sammen slik vi gjør.
Når vi har kafé etter møtet vil mange etiopere og eritreere
finne sammen. Det er fordi de kjenner hverandre og har lettere for
å kommunisere på grunn av språket, sier Fikre. Ja, det med språket
spiller inn, fortsetter Yohans. Det er ikke alle av oss som kommuniserer lett på engelsk, heller. Mange av de norsktalende ser jo ofte
etter sine venner også når de kommer til gudstjeneste. Det er når
de blir modne og blir mødre og fedre at de lærer å se etter nye
folk, sier Yohans og smiler lurt.
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Lederskap er sentralt
Hva betyr det at Yohans er en del av lederskapet i menigheten? vil
jeg vite. Det betyr en god del, starter Melake. Det sender noen
tydelige signaler om at dette er et hjem for oss – vi er ikke bare på
besøk. Dette er vårt hjem. Det blir ikke så lett sånn ”vi-og-dem”
tenking.
Du vet, det har en god del å si hvilken holdning vi blir møtt
med, fortsetter Yohans. Til å begynne med når vi var med her, gikk
de engelsktalende ut og hadde egen undervisning under forkynnelsen. Vi gikk til de eldste og sa at dette ikke var bra. Vi burde
heller investere i skikkelig tolkeutstyr, så vi kunne være samlet og
få den samme undervisningen. Her var det en ledelse som hørte på
oss slik at vi fikk gjort noen praktiske grep som gjør at vi kan være
mer sammen.

«Etter terroraksjonen 22. juli
utført av en mann full av hat
mot det multikulturelle samfunnet,
har utfordringene rundt
innvandring og integrering
kommet på dagsordenen»

Jeg reiser meg tankefullt fra kafébordet og takker for samtalen.
Etter terroraksjonen 22. juli utført av en mann full av hat mot det
multikulturelle samfunnet, har utfordringene rundt innvandring og
integrering kommet på dagsordenen. Når alle lovordene om kjærlighet og forståelse har lagt seg, vil de praktiske spørsmålene reise
seg på ny. Hvordan lever vi sammen? Hvordan blir vi virkelig integrert så vi tilfører hverandre kunnskap og dypere forståelse for
forskjeller og likheter? En menighet som har grepet budskapet om
Guds rike, vil kunne demonstrere både integrering og frihet som vil
kunne gi samfunnet svaret de leter etter. Integrering er Guds rike i
praksis. n
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Det ondes problem
– gir Bibelen svar?
Terroren 22. juli med sine 77 dødsofre og de mange
pårørende som lider i etterkant, var en vanvittig blanding
av ondt, -og godt! Et eksempel på både det verste, og det
beste mennesker kan stelle i stand. Ugjerningen var
bestialsk og grufull. Responsen til det norske folk og
ledere var verdig, modig, og vakker som et skjønt, men
sorgfylt maleri.
Gud skapte verden fullkomment god
Tekst: Richard Mure Exelby
whyomar@gmail.com

En hel verden så på hendelsen og stod sammen med Norge, -og det
er forståelig. For tre ting skjedde i denne tiden som alle mennesker
har felles: godt, ondt og døden. Alle, uten unntak, opplever disse
ting i løpet av livet. Men kun det første var en del av Guds plan
for menneskeheten: verden som Gud skapte var utelukkende god.
De andre to sa han ettertrykkelig at vi ikke måtte smake: ”treet til
kunnskap om godt og ondt, det må du ikke ete av; for på den dag
du eter av det, skal du visselig dø” (1 Mos 2,17).

Spørsmål i møte med lidelse
Hvor kommer det onde fra da? Og hvorfor skjer det onde med
akkurat meg?
Når folk lider er det viktig å huske at det er det siste av de to
spørsmålene de egentlig vil ha svar på: -Hvorfor meg, Herre? -Har
jeg fortjent det? -Hva gjorde jeg feil? -Hvorfor hindret du det ikke?
-Er du min venn? Til syvende og sist søker de ikke en intellektuell
utredning, men trøst og hjelp, og den beste lindringen kommer når
de flykter til Herren og stoler på Ham. Det kan godt hende at tiden,
-og de- ikke er modne for mer enn Jesus’ egen garanti:
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”Selges ikke fem spurver for et par skilling? Og ikke én av dem er
glemt hos Gud. Men til og med hvert hår dere har på hodet, er telt.
Så frykt ikke! Dere er mer verd enn mange spurver.” (Luk 12,6-7)

Vi hjelper folk best ved å si ”Stol på Herren og forvent noe godt av
Ham!” - “Salige er alle som venter på ham!” (Jes 30,18)

Det ondes problem – gir Bibelen svar?
Men det er faktisk min overbevisning at Bibelen gir et omriss av
svaret på det første spørsmålet også, på hvor ondskapen kommer
fra. Da er det riktig å sette seg inn i det, for vi blir oppfordret: ”I
ondskap skal dere være små, men voksne i forstand.” (1 Kor 14,20).
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«Men når det kommer til mennesket
blir vi fortalt det stikk motsatte:
’det er IKKE godt!’
- ’at mannen er alene,
jeg vil gjøre ham en medhjelper
som er hans like.’
Dermed skapte Gud kvinnen.
Bare nå kommer
det syvende utsagnet:
’det var såre godt.’
Med kvinnen tar universet
et gigantisk kvantesprang
og blir fullkomment!»

Selv om den filosofiske nøtten som kalles for “det ondes problem”
er et yndet ankepunkt hos de som bare vil krangle, er det faktisk
en del personer som har et reelt problem med å tro. De ser
ondskapen i verden, - ”og det er ikke lite” - og kan ikke se at det
går an å tro på en Gud som er både god, allmektig, og all tings
skaper.
Da er det bare rett at vi prøver å hjelpe dem så langt vi kan.
Virkeligheten er langt mer omfattende enn det vi rekker å ta for
oss her. Her gir jeg kun et omriss av grunnplanen. Men selv om vi
bare ”forstår stykkevis” (1 Kor 13,9), er det bedre enn å si at vi
forstår ingenting, og det lille vi kan, er til hjelp!

Tilbake til skapelseshistorien
Bibelens svar er å finne i skapelsesberetningene. Disse er verken
legender eller eventyr, men dyptpløyende filosofiske fortellinger
mettet med betydning. Den første sier at Gud er opphavet til absolutt alt som er til1. Hans befalinger er Årsak, den materielle verden
er virkning, men prosessen blir ikke beskrevet i detalj. Etter hvert
som han skaper, ser Gud på det han lager og ser at det er godt.
Dette sier han syv ganger (inkludert gangen der han betrakter alt
sammen), et tall som er den typisk hebraiske måten å si ”Det er
Fullkomment!” på.
I fullkommenheten finner vi mennesker. De spiller en nøkkelrolle og skal markere Guds virkelighet i den materielle verdenen.
Derfor er de skapt av nøyaktig samme stoff som jorden ellers.
Samtidig skal de leve ut Hans kjærlighet. Både kvinne og mann er
like mye en avbildning av Gud.
Den neste skapelsesberetningen henger nøye sammen med den
første, men er ikke fortalt på samme måte. Den første fulgte kronologien, den andre må leses mer som et kart og beskriver den sjette
dagen mer i detalj. Handlingen må derfor settes på plass i den først
fortellingen for å se helheten.

Mangel på fullendelse er ondt
1 (Sagt også i Joh 1,3)

Vi har allerede blitt fortalt – syv ganger- at det Gud skapte var
godt! Men når det kommer til mennesket blir vi fortalt det stikk
motsatte: ’det er IKKE godt!’ - ’at mannen er alene, jeg vil gjøre
12

ham en medhjelp2 som er hans like.’ Dermed skapte Gud kvinnen.
Bare nå kommer det syvende utsagnet: ’det var såre godt.’ Med
kvinnen tar universet et gigantisk kvantesprang og blir fullkomment!” Bare nå kommer det syvende utsagnet ”det var såre godt.”
Med kvinnen tar universet et gigantisk kvantesprang og blir fullkomment! Dette gir oss nøkkel til to viktige ting. Først, hva Gud
mener med ”fullkommenhet”, og for det andre, hva det onde er.
Fra kvinnen kommer alle levende. Vi blir flere og flere. Fullkommenheten er derfor ikke en stiv, uforanderlig, fossil tilstand.
Fra et ”såre godt” utgangpunkt er Guds fullkomne univers ment å
stadig utvikle seg og frembringe varianter av seg selv. Det skal
forvandles fra herlighet til herlighet.3 Derfor var menneskeheten i
utgangspunktet omringet av muligheter, av all slags trær de kunne
fritt forsyne seg med (både i bokstavelig og overført betydning).
Tomrommet før Eva ble skapt var ”ikke godt”, (men bare fordi
Gud ikke var ferdig). Etterpå var verden god tvers igjennom. Det
viser oss prinsippet med det onde. Som Augustin har sagt: det
onde er ikke ”skapt” i den normale betydning av å skape. Det er
”hullet”, mangelen, -fraværet av det gode- som vil oppstå om vi
river vekk fra universet noe som må være tilstede.

Valg på tvers av Guds bud er ondt
Men om vi gjør dette med vilje, er det et moralsk valg, -ondt- og
like meningsløst som skaperverket er meningsfullt! Å se etter Guds
godhet i ondskapen er følgelig som å se etter solen ned i kloakksystemet: det er ikke rett sted å lete.
Så det onde er både hullet, og valget å rive ned og ødelegge en
fullkommen verden. Det som er igjen blir fortsatt godt. Tomrommet
er ondt. Resultatet blir en ulykksalig blanding av godt-og-ondt.
Det forbudte valget het derfor ”treet til kunnskap om godt-ogondt”. Bibelens ordvalg er nøyaktig og tilsiktet, og vi må ikke bli
lurt av variantene som finnes på folkemunne. Det var verken et
epletre, kunnskapens tre, eller sex.
Hva er det man ødelegger ved å velge å spise av treet? Det er
Guds bilde i oss, det vil si, ikke alt sammen, men den aller viktigste
delen. Gud er kjærlighet. Slik ble vi derfor også skapt. Ved å spise
av treet ødela vi vår egen kjærlighet.

2 Et veldig sterkt ord som
antyder noe i retning av ”en
redningsplanke”! Eldredge, John,
Wild at Heart, Nashville 2001.
3 Mange uhjelpsomme
problemstillinger stammer fra en
misforståelse av hva fullkommenheten er, - ikke minst den
stadig tendensen til å uniformere andre, og ikke akseptere
dem slik de egentlig er.

		
13

Kjærlighet kan bare eksistere der det er et frivillig valg

4 2 Krøn 33, 6

Kjærligheten er alltid en frivillig sak. Evnen til å kunne velge treet
sprang derfor ut fra vår evne til å elske. Derfor var selve treet et
godt tre: det avspeilet vår egen natur, vår aller beste egenskap. (Det
var en del av det Gud betraktet og sa var ”såre godt”!) Treet var
nok et virkelig tre, men muligheten å velge det kom fra Guds bilde
i oss. Dessuten stod treet for valget om å ikke ødelegge skaperverket. Selvsagt er dette et godt valg.
Å elske Gud er å holde hans bud. Å spise av treet og å
ødelegge vår egen kjærlighet var derfor en og samme handling. Da
holdt vi opp å elske ham i ett og samme øyeblikk. Egoismen
flommet inn i tomrommet, styrte og overstyrte selv det som enda
var edelt og godt, og hele vår natur ble infisert. Da kom menneskeheten i utakt med hele den verden vi bor i. Endeløse tilstander
oppstod som aldri kom opp i Skaperens tanker4, og lidelser fulgte
uvegerlig etter. Mest av alt fikk de uskyldige svi:
14

”It’s always the innocent who suffer,
-As the devil said when his mother hit him
Because his father came home drunk.”5

Våre gjerninger er nå en blanding av godt og ondt. Våre beste
handlinger får uheldige bivirkninger, og de verste kan innimellom
frembringe utilsiktede perler.

Korset er Guds kjærlighet, Guds dom, Guds løsning
Men Gud elsker oss fremdeles. Hva kan han da gjøre? Ikke vil han
utslette oss om det kan unngås, så Han begrenser det onde, han
utmanøvrere det, og han forklarer oss hvordan vi best kan dempe
det. Men han kan ikke tolerere det onde for all tid for det betyr at
han samtykker i ondskapen i all evighet. Han har valgt i stedet å la
alle konsekvensene ramme ham selv, og vinne oss tid til å komme
tilbake. Men dette må skje frivillig fra vår side, for Gud må gjenskape kjærligheten, og å tvinge oss å bli kjærlighet er en selvmotsigelse. Kjærlighet kommer bare av frihet, aldri tvang.
Så Gud selv har grepet inn, og på korset, -”i et evig øyeblikk6”
latt alle det ondes virkninger falle på Ham selv. Ved dette forsonet
Han deg og hele verden med seg selv. Det eneste du trenger å gjøre
er å tro at Han har gjort forsoningen for deg. La deg da forsone
med Herren! Be til Ham og slipp Ham til! Da vil Han øse ut påny
den kjærligheten vi mistet i begynnelsen.

«Kjærligheten er alltid
en frivillig sak.
Evnen til å kunne velge treet
sprang derfor ut fra vår evne
til å elske.
Derfor var selve treet et godt tre:
Det avspeilet vår egen natur,
vår aller beste egenskap….
treet stod for et valg
å ikke ødelegge skaperverket.
Selvsagt er dette et godt valg»

Det onde i et evighetsperspektiv
Her må en liten fotnote til: Hva med satan? Bibelen forteller oss
lite, men hvis du forstår hvordan mennesker ble onde, er det lett å
skjønne hvordan en engel kan bli til en djevel. Men en dag blir
satan kun en fotnote i universets fortelling, akkurat som ugjerningsmannen fra 22. juli allerede har falmet i bakgrunnen mot den
strålende responsen nordmennene har gitt uhyrligheten. n

5 Colin Archers oversettelse av Ibsens
Peer Gynt Akt 3 sene 3: “Å ja; det svir til
de skyldfri, sa’e fanden, moer hans gav
ham hug, for faer hans var fuld!”
6 Strofe fra sangen ”Jeg Takker deg”
Kjersti H Ørnhaug 1996
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Ha Gud som forbilde

Tekst: Håvard Kjøllesdal
havardkj@gmail.com

Ifølge Jesus handler det evige livet om å kjenne den
eneste sanne Gud (Joh 17,3). Å være en etterfølger av
Jesus er å leve med blikket festet på Gud, og å styre livet
vårt i henhold til det vi ser hos han.
Apostelen Paulus oppmuntrer de kristne til å ha Gud som forbilde:
Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet,
slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en
velluktende duft for Gud. (Ef 5,1-2).

Å ha Gud som forbilde, handler ifølge Paulus om å se på det
livet Jesus levde, hvordan han ga livet sitt for å frelse oss, og for å
behage sin himmelske Far. Paulus legger denne formaningen til
grunn når han skal dele med menigheten i Efesos om hvordan de
skal leve menighetsliv og familieliv. Som kristne lever vi ikke som
et produkt av trendene i samfunnet rundt oss, men forbildet vårt
for hvordan vi lever, er hos Gud selv.

Et kjærlighetsfellesskap
Først sier han: Ha Gud som forbilde, og knytter det sammen med
at vi er hans barn. Fordi vi er hans barn, ligner vi på han. Det
neste han sier er at det å ha Gud som forbilde handler om å
oppdage at Gud er en som gir. Gud er en treenig Gud, han er Far,
Sønn og Hellig Ånd. Hvordan Gud er forstår vi gjennom det Jesus
16

gjorde. Han elsket oss, og han elsket sin himmelske Far, på en slik
måte at han gav sitt liv for oss, og for å behage sin himmelske Far.
Gud er altså et kjærlighetsfellesskap. Han er Far, Sønn og Hellig
Ånd, som lever i et givende fellesskap, der det hele tiden er et
fokus på å bringe ære og velsignelse til hverandre. Hvis du leser
fortsettelsen i kapittelet 5 i efeserbrevet, kan du lese Paulus sin
forklaring på hvordan menighetens liv skal være styrt av dette
forbildet, og hvordan den kristne familien har fellesskapet i Gud
som forbilde. For å forstå menighetsliv og familieliv må vi se hvem
Gud er.

Rådet i Gud
Har du tenkt på at Gud har et råd? Bibelen forteller oss om det. I
Efeserbrevet 1,5 leser vi:
I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved
Jesus Kristus, etter hans frie viljes råd.

At Jesus førte oss inn i barnekåret hos Gud, skjedde i henholdet til
den planen som ble lagt i Guds frie viljes råd. Den treenige Gud
hadde et råd før verden ble skapt. Faderen, Sønnen og Ånden
besluttet i fellesskap Guds frelsesplan, som handlet om å gi oss
barnekår hos seg, om å innlemme oss i det fantastiske fellesskapet
hos Gud.
Tenk på det, når den allmektige suverene Gud skulle ta historiens viktigste beslutning, så hadde han en rådslagning. Det hadde
vært lettere å tenke seg at Faderen i sin allmakt, lukket seg inne i
et av universets sorte hull i en evighet, eller flere, og funderte ut
sin fantastiske plan, før han åpnet døren til Sønnen og Ånden og
alle englene og høytidelig proklamerte at beslutningen var fattet.
Men Gud er ikke slik. Gud er fellesskap, og alt Gud gjør
springer ut av dette fellesskapet. Derfor er alt som er skapt også
ment til å leve fellesskap. Dette prinsippet ser vi i alt Gud har
skapt. Når et barn kommer inn i verden, er Guds hensikt at det skal
fødes inn i en familie, med foreldre som gjenspeiler Gud selv i
møte med barnet. Fellesskapet mellom mann og kvinne er skapt for

«Det hadde vært lettere
å tenke seg at Faderen
i sin allmakt,
lukket seg inne
i et av universets sorte hull
i en evighet, eller flere,
og funderte ut sin fantastiske plan,
før han åpnet døren til Sønnen
og Ånden og alle englene
og høytidelig proklamerte at
beslutningen var fattet.
Men Gud er ikke slik.
Gud er fellesskap,
og alt Gud gjør
springer ut av dette fellesskapet»

		
17

«Gud er den som
leder menigheten,
det er hans menighet,
hans hus.
Å bære et lederansvar
i Guds hus,
handler derfor
om å ta del i hans råd,
å søke han for å finne ut
hva som ligger han på hjerte»

å gjenspeile Guds bilde. Mannen som legger ned livet sitt, i selvoppofrende kjærlighet for konen sin, og kona som med ordene sine
og livsstilen sin ærer ektemannen sin, er et unikt avbilde av Gud,
som helt fra første stund i et barns liv formidler et troverdig bilde
av hvem den eneste sanne Gud er.
Når vi oppdager at Gud er et fellesskap, får det også konsekvenser
for hvordan vi forstår menighetens liv. Helt grunnleggende sett
forstår vi at menighetens livsprinsipp er et fellesskap i givende
kjærlighet, der vi gjør som Kristus, og gir våre liv for hverandre
(1 Joh 3,16). Menigheten er ikke til for meg, men jeg er til for
Jesus, og tjener han ved å leve ut givende kjærlighet til mine
søsken. Dette er det grunnleggende prinsippet i alt menighetsliv.
Videre oppdager vi at forståelsen vår av Gud får konsekvenser for
hvordan menigheten ledes. Gud er den som leder menigheten, det
er hans menighet, hans hus. Å bære et lederansvar i Guds hus,
handler derfor om å ta del i hans råd, å søke han for å finne ut hva
som ligger han på hjertet. Bibelen snakker om eldste, eller tilsynsmenn, i flertall. De som representerer Guds styre i hans hus, er et
fellesskap, på samme måte som Gud selv er et fellesskap. Det betyr
at vi ikke kan bygge lederskapsmodeller med en suveren pastor
som styrer alene. Gud jobber ikke slik. Gud er ikke slik. Gud er et
fellesskap, og Gud er et råd. Ikke bare ser vi et råd i Gud med
Faderen, Sønnen og Ånden, men vi ser også at Gud inviterer
mennesker med inn i sitt råd. I første mosebok kapittel 18, leser vi
om Abraham som inviteres inn i Guds råd, og i samtale og bønn til
Gud er Abraham med og påvirker det som skjer i dommen over
Sodoma og Gomorra. I Jesaja kapittel 6 leser vi om hvordan
profeten står i Guds råd, og tar del i den samtalen som er ved Guds
trone. Gud renser Jesaja fra hans synd, så han kan stå for Guds
ansikt og ta del i hans råd. Når den treenige Gud sier; “hvem skal
jeg sende, hvem skal gå for oss”, er Jesaja tilstede og melder seg
klar til tjeneste.
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Menighetsledere som har sett fellesskapet i Gud, vil være inkluderende i sitt lederskap. De vil søke råd i fellesskap, trekke mennesker
inn i prosesser, og leve åpent og inkluderende i forhold til den
veien de ser Gud leder flokken, slik at den dagen spørsmålet
dukker opp; hvem skal vi sende, hvem vil gå, så har menigheten
sammen stått i Guds råd, og er klar til å gå Guds vei! n

«Menigheten er ikke til for meg,
men jeg er til for Jesus,
og tjener han
ved å leve ut givende kjærlighet
til mine søsken.
Dette er det grunnleggende
prinsippet i alt menighetsliv»

Annonse
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Reportasje bønnesenteret

Tekst: Jimmy Thomsen
jimmy.t.thomsen@gmail.com

Jeg er på vei opp til Gullbotn leirsted for å møte tre
ektepar som har tatt initiativ til å starte et bønnesenter
der. Når jeg ankommer rundt klokka ti på formiddagen er
de allerede godt i gang med å dele Guds ord med
hverandre. Jeg setter meg ned og lytter til samtalen som
dreier seg om løfter knyttet til det å be i evangeliet etter
Johannes.
En drøm helt siden 2001
Samtalen går livlig og det er tydelig at jeg har å gjøre med folk
som har glede og motivasjon for det å søke Gud og be, en motivasjon som de får fra Jesu egne ord. Når samlingen er over får jeg
anledning til å komme med mine spørsmål.

Hvorfor bønnesenter?
Dette med bønnesenter har vært en del av drømmen vi hadde når
dette stedet ble kjøpt for ti år siden. Det skulle være et bønnested
og et apostolisk senter, begynner Per Erik Olsen. Idéen om hva et
slikt bønnesenter skal være har nok etter hvert utviklet seg, fortsetter Tony Jessen. Du vet bønnesenter kan jo være alt fra klosterliv til det vi i dag ser av bønnesenter som har vokst frem ulike
steder i landet. Dette med bønnesenter, et sted hvor folk kan
komme og søke Gud og innvie seg til bønn, er noe Gud virker fram
i vår tid, tror vi.
20

Fra vemstre: Bjørg og Tony Jessen,
Solveig og Egil Grønner, Irene og Per Erik Olsen

Både menigheten Kristent Fellesskap og det arbeidet vi står
sammen i, som vi kaller Kristent nettverk, er født i bønn, slår Irene
Olsen fast. Bønnesenteret er ment å være et kraftsenter for
målrettet bønn, til styrke i det arbeidet vi står i og for å se større
framgang for Guds Rike. Det er også godt å vite at apostlene så
tydelig står med oss i det vi gjør. Da vi var klar til å ta tak i dette
var det ikke vanskelig å få et ”go for it”. Det er tydelig at det er på
apostlenes hjerte å styrke bønnearbeidet.
Denne høsten er bønnesenteret åpent hver første hele uke i
måneden fra mandag til fredag. Ellers er det åpent hver mandag de
andre ukene. Alle som har anledning er hjertelig velkommen til å
være med å be, enten sammen med andre eller alene. I området
her er det flotte turmuligheter for dem som liker å vandre med
Herren utendørs.

«Bønnesenteret er ment å være
et kraftsenter for målrettet bønn,
til styrke i det arbeidet vi står i
og for å se større framgang
for Guds Rike»

Bønn er ikke tigging
Hva forstår dere med bønn i denne sammenhengen? En uke høres
jo ambisiøst ut for de fleste.
Folk trenger ikke å være med på hele uken. Det er selvsagt
mulig å komme og delta på en av samlingene eller være en hel
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På gullbotn bønnesenter kan du både trekke
deg tilbake i stillhet, og søke Gud sammen
med andre.

«Det er Jesus som er i fokus
for vår oppmerksomhet,
og vi har stor forventning
til hva han vil gjøre»

dag. Tony løfter på øyenbrynene, og er tydelig engasjert. Vi har
laget et forslag til dagsprogram som vi vil følge. Det står på
Bønnesenterets nettside også, fortsetter Bjørg Jessen. Vi starter
dagen med å gå til Guds ord. Der henter vi retning og inspirasjon
før vi går inn for Gud og ber for det som Gud har lagt oss på
hjertet, det være seg Storting og regjering, eller menigheten og
dens ledere, eller andre ting som har med Guds rike å gjøre. Kveldene vil vi bruke på å søke Gud og betjene hverandre og de som
eventuelt har kommet bare for kvelden.
Det er viktig å se at bønn ikke er kjedelige, trøtte bønnemøter,
slår Bjørg fast. De senere årene er bønn blitt fornyet for meg
personlig. Det er blitt mer samfunn med Gud, og mindre å gå på
”tiggerstien”. Bønn er dialog og samfunn med Gud og det har vært
veldig berikende. Det å ta vare på det som Gud taler inn i situasjoner der og da er spennende. Bønn er både kamp og seirer, men
jeg kjenner at forventningen til bønnesvar er stor.
Jeg blir også veldig motivert av bønn, skyter Irene inn. Jeg er
på bønnesamlingene før gudstjenesten. Det er godt å be, og det er
blitt naturlig å be sammen med folk, enten vi går på tur, er på kafé
eller er hjemme.
Helt siden jeg ble frelst som 30-åring har jeg opplevd et kall til
bønn, sier Solveig Grønner. Jeg opplever at Gud gir meg skriftsteder som han vil at jeg skal bruke i bønnene. Jeg har brukt mye
tid alene i bønn, så jeg ser veldig fram til å stå sammen med andre
i et slikt bønnefellesskap. Jeg opplever stor glede over at Bønnesenteret nå er etablert.

Ikke sted for sladder
Hva med personlige bønnebehov? Vi ber gjerne for folks personlige behov, men Bønnesenteret har ikke fokus på sjelesorg, svarer
Tony. Ellers vil bønnebehov som kommer inn på SMS eller e-mail,
bli behandlet anonymt, om ønskelig. De som er med og ber har
selvsagt taushetsplikt. Det er veldig viktig at bønnesamlinger ikke
blir en plass for ”sladder”. Det er Jesus som er i fokus for vår
oppmerksomhet, og vi har stor forventning til hva han vil gjøre. n
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FORELESNINGER PÅ MP3SPILLEREN.
DISKUSJONER HJEMME FRA
DIN EGEN STUE
For å studere i FOLK bibelskole
trenger du kun en pc med internettforbindelse.
Hver kursmodul står for seg selv
og kan tas enkeltvis. Når du har fullført alle
kursene får du bibelskolevitnemål.
Les mer på www.folkbibelskole.no

Hvem som helst
Hvor som helst
Når som helst
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Kristent lederskap

Tekst: Terje Dahle
tedahle@gmail.com

Vi vil i en serie artikler i FOLK belyse ulike sider av
lederskap. Fra første stund i Bibelen ser vi at Gud ga
mennesket et mandat til å lede. Gud har en plan for
jorda, og mennesket skulle sette Guds plan i verk og
forvalte Guds skaperverk (1 Mos 1,26-28). I denne første
artikkelen vil jeg belyse hva som er spesielt med kristent
lederskap kontra annet lederskap.
Hva er lederskap?
Generelt kan vi si at lederskap er å gå foran og vise veg, å manøvrere i et vanskelig eller ukjent terreng. De valgene ledere tar skal
føre til felles retning, økt trygghet, personlig vekst, større verdier
og langsiktige løsninger. Lederskap fungerer på ulike plan. Alt fra
mor og far som har fått sitt første barn, til ledere for nasjoner på
millioner av mennesker. Fellesnevneren for alt lederskap er at vi
forvalter verdier for andre som skal vokse og utvikle seg enten det
er snakk om enkeltmennesker eller felles verdier for mange millioner. Til sjuende og sist er det snakk om å forvalte og utvikle det
Gud har skapt og gitt oss.

Kristent lederskap er Jesus Kristus i sentrum
Når vi snakker om kristent lederskap, inneholder det noe spesielt
som skiller det fra all annen type lederskap. Kristent lederskap
bringer Gud inn i bildet, og da blir sammenhengen totalt forandret.
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Da blir ikke lederen, folket eller oppgavene i sentrum, men Gud.
Han blir midtpunkt, kilde og initiativtaker til alt lederskap. Derfor
må en gå opp noen grenser i forhold til annet lederskap for å
manøvrere på sunn måte.
Dette har hovedsakelig to perspektiver i seg. Det ene er at disipler av Jesus representerer kristent lederskap uansett type lederjobb, fordi de vil ha Jesus som referansepunkt og midtpunkt i alle
sider av livet. Selv om det de gjør ikke eksplisitt er åndelig lederskap, vil de representere Guds rike når de leder i tråd med rettferdighet og visdom i den jobben de gjør. Denne jorda tilhører Gud,
og alle som leder på ulike nivåer i samfunnet gjør en tjeneste for
Gud når de leder med rettferdighet og integritet.

«Disipler av Jesus
representerer kristent lederskap
uansett type lederjobb,
fordi de vil ha Jesus
som referansepunkt og midtpunkt
i alle sider av livet»

Åndelig lederskap
Men i denne artikkelen vil jeg fokusere på lederskap i et åndelig
perspektiv, ledelse av Guds folk. Det handler i bunn og grunn om å
bringe folk til Jesus og Jesus til folk. Det handler om å søke Gud
og hans vilje. Det handler om Bibelens Gud som har en plan som
han involverer mennesker i. En plan som han har fra evighet av,
og som gjelder alle mennesker til alle tider. Klassisk kristen tenkning tror på en Gud som har åpenbart seg i Bibelen, og som stadig
formidler seg til sitt folk. Han er nærværende ved sin Ånd, og vil
lede sitt folk på sin veg. Lederskap betyr å formidle Guds plan og
vilje til menneskene og hjelpe folk til å ta imot og høre fra Gud.
Gud har ikke en generell plan som vi gjør vårt beste i å leve
innenfor. Han taler og leder sitt folk kontinuerlig, både til hver
enkelt og gjennom ledere.

Mer av Jesus – mindre av oss
Døperen Johannes ble av Jesus kalt den største profeten som har
levd. Hans oppdrag var å forberede folk til å ta imot Jesus.
Johannes sa at han skulle minke og Jesus vokse, og at alt han
hadde var gitt ham fra Gud (Joh 3,27-30).
Mens lederskap i verden betyr å bruke sine egenskaper til å få
realisert verdier og gjennomført planer ut fra menneskelige og
materielle faktorer, har Guds rike å gjøre med åndelige realiteter
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som har sitt opphav i det usynlige. Lederskap i verden tar utgangspunkt i den synlige virkeligheten. Det er flere møtepunkt mellom
kristent lederskap og lederskap i verden, men de har helt ulike
utgangspunkt og hensikter. Det betyr ikke at lederskap i verden
ikke er viktig eller er annenrangs, men det er viktig å forstå dette
skillet fordi det er grunnleggende i Guds rikes natur, og det er
tydelig i Jesu egen formidling til disiplene (jfr. Joh 5,16-46 og
6,22-71).

Å lede er å etterfølge Jesus

«Alle som leder
på ulike nivåer i samfunnet
gjør en tjeneste for Gud
når de leder med rettferdighet
og integritet»

Forutsetningen for å lede i Guds rike er å være en disippel av Jesus
Kristus. Dette ser vi i Matteus kapittel 16 der Peter får oppdraget
om å utbre Guds rike på bakgrunn av hans åpenbaring av Jesus
som Guds sønn. Jesus gir Peter kreditt for den åpenbaringen han
har om hvem Jesus er. Med en gang Peter prøver å bruke sin
fornuft i å endre Jesu planer, blir han straks avvist av Jesus. Peters
fornuft tilsier at Jesu framtidsperspektiv om fangenskap og død
måtte stoppes. Men Jesus møter Peter kontant avvisende, og sier til
og med at de meningene Peter kommer med er fra djevelen (Matt
16,21-23). Deretter kommer Jesu utsagn om at å følge ham er å
fornekte seg selv (Matt 16,24-25). Det er korsets veg. Det er gode
nyheter for alle som vil lede i Guds rike. Den grunnleggende egenskapen er ikke talegaver, arbeidskapasitet eller evne til visjonær og
strategisk tenkning, men forståelsen av at vi er døde fra oss selv og
oppreist til et nytt liv der vi følger Jesus.

Lederen Paulus
Det samme ser vi hos Paulus når han skriver til menighetene i
Korint og Filippi. Han roser seg av korset og sin svakhet, og ramser
opp alle sine menneskelige egenskaper (og de var mange), og sier
at de ikke lenger betyr noe (Fil 3,3-9, 1 Kor 1,26-2,4, 2 Kor 12,110). Han er ute etter å realisere Kristus og hans liv.
Det Gud ser etter er ikke de egenskapene vi har i oss selv, men
om vi ser hvem han er og lar ham bruke oss. Det er når vår fornuft
og vilje krysser hans vilje, og vi oppgir vår vilje at det viser seg
om vi har grepet Guds måte å leve og lede på. For Gud betyr kilden
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alt. Mennesket ser på det ytre, men Gud ser på hjertet (1 Sam 16,7).
Når Jesus starter sin tjeneste med Bergprekenen i Matteus kapittel
5, er det et fokus hos ham ikke å fokusere på ytre ting enten det er
snakk om bønn, faste eller raushet. Mord og hor har med hjertet å
gjøre, og det er de ydmyke, fattige i seg selv og de barmhjertige
som har framtiden for seg.

Korset er praktisk
Mange kan si ja til alt det som er skrevet så langt uten at de forstår
hvor praktisk dette er i forhold til lederskap. Jeg har vært på lederkurs og lest ledertidsskrift og bøker fra kristne som gjør kristent
lederskap til personlige egenskaper og strategi og visjon til gruppearbeid rundt et bord. Jeg må beklageligvis si at dette kan de fleste
ledere i verden bedre, og det er mye nyttig å lære av dem om for
eksempel kommunikasjon, involvering, langsiktig arbeid og strategi. Men hvis kilden ikke er rett, betyr alt det andre ingenting i
Guds rike. I menneskelig lederskap er mange av drivkreftene i
ledelse og framgang personlige ambisjoner, grådighet, maktkamp
og konkurranseinstinkt. I kristent lederskap er slike holdninger
ødeleggende.
Hvor motsatt disse drivkreftene er, sees over alt. Jeg har vært
leder på ulike nivåer i norske bedrifter. Typisk er at for hver ny
lederrolle jeg fikk med større ansvar og makt, kom også de ytre
”labels” som kommuniserer til verden rundt, og folks oppførsel
overfor meg endret seg etter hvert som de ytre maktsymbolene
økte. Dette ser vi tydelig i militæret der stjerner og striper kommuniserer makt og autoritet. I Guds rike er det mer av Jesus og
mindre av oss selv som formidler lederskap.

«Det Gud ser etter
er ikke de egenskapene vi har
i oss selv,
men om vi ser
hvem han er
og lar ham bruke oss.
Det er når vår fornuft og vilje
krysser hans vilje,
og vi oppgir vår vilje,
at det viser seg om vi har grepet
Guds måte å leve og lede på»

Himmelsk hjernevask
Bibelen oppfordrer oss til å ta enhver tanke til fange i lydighet mot
Kristus (2 Kor 10,4-5). Kirkehistorien er full av eksempler på lederskap i strid med Guds ord, men alternativet er ikke å finne svarene
i andre kilder enn Jesus selv. Der er det en rik kilde å øse av som vi
skal se på i neste artikkel. n
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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 fem vonde årene

Vendepunkt
Vi inviterer deg, som i møte med
Guds Ord, har opplevd å bli
berørt på en slik måte
at det har ført til en endring i livet,
å dele denne historien
med våre lesere.
Det kan gjelde en bibeltekst,
en forkynnelse, et profetisk ord el.l.
Kontakt oss på e-post: folk@krinet.no

I 2008, etter seksten år som aktivt medlem i Kristent
Fellesskap i Bergen, så bestemte jeg meg for å slutte i
menigheten. Jeg skal fortelle deg litt om den prosessen,
men fortellingen min handler også om hvorfor jeg ble og
hvorfor jeg fortsatt er her.
Da JEG FØRST KOM til Kristent Fellesskap høsten 1992, så var jeg
på gjennomreise fra Tulsa i USA til Oslo. Jeg hadde ikke bodd i
Bergen på syv år, men i det jeg gikk inn døren til menighetslokalet
i Lars Hillesgate, så kjente jeg inni meg at ”Dette er et sted hvor de
vet hva praktisk kjærlighet er”. Da jeg syklet hjem fra møtet den
dagen, hadde jeg fått en visshet om at her skulle jeg være.
Siden jeg var sytten år gammel har troen på Jesus vært det
viktigste og det absolutt bærende i tilværelsen min. Før KF hadde
jeg bl.a. vært tre år i trosmenigheten Oslo Kristne Senter og to år
som fulltidsstudent på Kenneth Hagin´s Rhema Bible Training
Centre i USA. Men i 2003, etter elleve år som aktiv medlem i KF,
og flere år som ressursperson i Alpha Hordaland, så opplevde jeg
noe som satte en brå stopper for min trygge tro og mitt aktive kristenliv.

Tekst: Jens Jacob Jensen (over)
E-post: jens@designfellesskapet.no
Internett: designfellesskapet.no/tema_design

Illustrasjon, motsatt side:
Elevarbeid, 4. trinn, Bergen 2011
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For mange år siden hadde Gud gitt meg en prosjektidé som jeg
og flere andre hadde jobbet seriøst med over lang, lang tid. Det var
et krevende forlagsprosjekt som høstet lovord, både blant store
norske kulturinstitusjoner og bedrifter. Men like før prosjektet
skulle realiseres i 2003, så fikk det en brå slutt og prosjektet ble
aldri realisert.
JEG VAR SÅ SIKKER på at jeg hadde hørt fra Gud, så jeg skjønte
ingenting. Og dette skjedde i samme periode hvor tre venner i
menigheten, som vi alle hadde bedt om helbredelse for, døde av
kreft. Det var som om alt jeg hadde lært om tro og ledelse de siste
seksten årene ikke fungerte når alt kom til alt. Kort fortalt, så ble
jeg stående igjen ribbet for alt som hadde betydd noe for meg og
for første gang i livet, havnet jeg i en mørk og tung depresjon.
JEG KARRET MEG PÅ JOBB, men bortsett fra det, så levde jeg i et
stort intet - et tomrom uten noen faste holdepunkter. Alt ble
meningsløst. Også det å be, selv for den minste ting, for det hadde
vist seg nytteløst. Det eneste som stod fast var frelsen. Alt annet
var borte. Det skjedde så brått og opplevdes så bunnløst fortvilende.
I MIN SØKEN etter nytt fotfeste, så besøkte jeg kapellet på Florida
sykehus som brukes av den katolske kirke. Om kveldene er der
høytlesing fra Bibelen, samt enkel liturgi. På vei hjem fra jobb
stakk jeg ofte innom kapellet. Jeg verken så på eller snakket med
de andre som var der, jeg bare satt der, sammenkrøket i benkeraden, sukket og lyttet og håpet at ordene som ble lest på en eller
annen måte skulle ta tak og skape noe i meg som kunne ta meg ut
av min håpløshet.
EN SØNDAG ETTERMIDDAG da jeg skulle på katolsk messe i St. Paul
kirke, så jeg fire venner fra KF komme mot meg lenger nede i
gaten. Dette var unge profilerte ledere. De så målrettet ut og
samtalte energisk seg imellom. Det virket som de hadde et felles
prosjekt. Jeg fikk panikk. Jeg var sliten og var ikke i stand til å
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møte noen. Min ensomhet og smerte ble bare forsterket i møte med
disse tilfredse, sterke ansiktene. De hadde noe å leve for. Jeg hadde
ingenting. Bare fortvilelse og et rop om noe å holde fast i. Jeg
skammet meg. Jeg hadde vært så på plass med mitt liv i Kristus og
i KF, men alt var gått i stykker. Jeg søkte ensomheten, ikke fellesskapet – det gjorde for vondt. At jeg skulle til katolsk messe
opplevdes også som et svik mot disse, så jeg tok en omvei og håpet
de ikke så meg.
JEG KUNNE IKKE lenger fremstå som en glad kristen. Min eneste
vei videre måtte være å nullstille meg fra alt jeg hadde lært de
siste seksten årene, og kun ta de steg i tro som jeg selv kunne stå
helt inne for. Som en nødvendighet trakk jeg meg gradvis ut av
alle aktiviteter i KF. Jeg sluttet også å gå regelmessig på møtene,
og i lange perioder holdt jeg meg helt borte. Jeg ble veldig kritisk
til alt jeg hadde trodd på og stått for. Det samme gjaldt for menigheten. Jeg mislikte sterkt å være på møtene. Eneste lyspunkt var
kafeen etter gudstjenestene.
GODE ÅNDELIGE BRØDRE rådet meg til å oppsøke andre menigheter
de mente ville passe meg bedre. I 2008 begynte jeg å gå i en annen
frimenighet på søndagsmøtene. Jeg opplevde det som fint og behagelig. Jeg slapp å henge meg opp i ting som irriterte. Jeg kunne gi
meg hen i lovsangen og jeg fikk mer ut av talene, samt at jeg fant
kvaliteter og dybder i forkynnelsen som fascinerte. Likevel kjente
jeg at det ikke var et reelt alternativ. Det var frustrerende å ikke
kunne løsrive seg fra en menighet som jeg så til de grader kjente
meg ferdig med. Mange andre forsvant jo. Hvorfor kunne ikke jeg?
I KF opplevde jeg meg selv som sand i maskineriet. Det var ikke
godt verken for meg eller menigheten at jeg fortsatte. Jeg måtte
fatte en beslutning og komme meg videre.
I november 2008, nesten fem år etter at krisen inntraff, så klarte
jeg endelig å bestemme meg; - Jeg slutter!
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DEN 17.11.2008, bare noen få dager etter at jeg hadde tatt min
beslutning om å slutte i menigheten, så hørte jeg en tale av en av
mine tidligere bibelskolelærere på Rhema, pastor Keith Moore, på
nettet. Jeg husker ikke hva han snakket om bortsett fra denne ene
setningen, som endret alt: ”Hvis Gud har kalt deg inn i en
menighet, skal du ikke gå ut av den, hvis ikke Gud kaller deg ut.”
Det var så enkelt og selvfølgelig at jeg kunne sagt det selv.
Men da han sa det, var det som skjell falt fra mitt indre øye og jeg
kunne se Guds vilje klart og uten reservasjoner. Jeg kjente meg fri.
Fri fra den plagsomme og usunne kritiske holdningen og all elendigheten det hadde medført. Gud hadde ikke kalt meg til å forlate
KF. Det ble igjen veldig klart at det var der Han hadde plassert
meg, og det var der Han skulle ta meg videre i Sin plan. All negativitet ble snudd til et oppriktig ønske om å gi meg inn i fellesskapet som en ”medspiller”. Jeg ble fylt med en dyp glede og
fornyet kjærlighet til menigheten. Bare på noen sekunder var fem
års kamp og nedtur snudd til håp og tro på fremtiden.
DEN VEIEN JEG VALGTE i 2003 da det smalt, var den eneste jeg så.
Å stille konstruktive spørsmål er bibelsk. ”Prøv alt og hold fast på
det gode” sier Paulus. Men den kritiske holdningen jeg utviklet var
destruktiv og en avsporing. Jeg tror stolthet snek seg inn tidlig i
prosessen, og jeg ble sittende fast i et tankemønster som jeg ikke
kom ut av. Opprøret isolerte meg og gjorde meg sårbar. Men Guds
lys løste meg fra alt dette. Så enkelt og likevel så umulig å få til på
egen hånd. Eller, for å si det på en annen måte: En salvet
forkynner talte og ordet åpenbarte Guds vilje og satte meg fri.
JEG HAR IKKE FÅTT alle svarene på hvorfor det gikk galt i 2003.
Men jeg har likevel sett noe, samt funnet tilbake til troen og til
menigheten. Forkynnelsen 17.11.08 endret meg og satt varige spor.
Når jeg nå lytter til en preken, så prøver jeg å være fokusert, ikke
bare med hodet, men med hjertet, og ta inn det som berører og
som bringer liv og fornyelse. Ting som jeg tidligere irriterte meg
over i gudstjenesten, det lar jeg passere. Det er ikke interessant
lengre. Ingen menigheter er feilfrie. Kallet til å være i KF er vikti34

gere. Forresten, så har jeg nok med å feie for egen dør. Jesus sa det
slik: ”Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget
øye legger du ikke merke til?”
Det kjennes godt å ha lagt de fem vonde årene bak meg og å
vite at jeg er på rett plass. Takk til Kristent Fellesskap og takk til
Keith Moore som brakte det forløsende ordet.
1 Kor 12,18: ”Men nå har Gud satt lemmene, hvert enkelt av
dem, på legemet akkurat slik som Han Selv ville” n
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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 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 fem fyrste
artiklane stod i dei to forrige nummer
av FOLK.

Den nye pakta gjev
menneske del i stor
herlegdom og ære
Ærekultur – del 6
I det andre brevet til Korintarane skriv apostelen Paulus
om den nye pakta i Jesus Kristus og samanliknar ho med
den gamle pakta som Moses var mellommann for. Paulus
seier at han kjem ikkje med lovord om seg sjølv og at han
heller ikkje treng tilråding frå noko menneske. Det er
berre Gud som skal ha æra for det Paulus, og alle andre
som trur på Jesus Kristus, er i den nye pakta. I den gamle
pakta var lova skriven på steintavler. I den nye pakta har
den levande Guds Ande skrive si lov og sitt ord i hjarta
våre, slik at me er Kristi brev, kjent og lese av alle
menneske (2 Kor.3,1-3).
Mosepakta hadde stor herlegdom og glans. Men det er mykje meir
herlegdom og ære knyta til den nye pakta i Jesus Kristus. Det er
Gud som har gjort oss i stand til å vera tenarar for den nye pakta
som ikkje byggjer på bokstav, men på Ande. Bokstaven i den
gamle pakta slo i hel, men i den nye pakta skaper Anden eit herleg
liv i fridom og herlegdom til Guds ære.
Sjølv den tenesta som førte til død, den som var føreskriven
med bokstavar hogne i stein, var likevel omgjeven av ein slik
herlegdom og glans at israelittane ikkje greidde å sjå Moses i
andletet. Så sterkt stråla det, endå det var ein glans som vart borte.
Kor mykje sterkare glans har ikkje då Andens teneste? For var det
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ein herleg glans kring den tenesta som førte til fordømming, så må
den tenesta som fører til rettferd, stråla med ein endå rikare glans.
Ja, det som den gongen var omgjeve av herlegdom, har mista
glansen sin. For no strålar ein herlegdom som er så uendeleg
mykje klårare. For når det var herleg, det som vart borte, kor
mykje herlegare må ikkje då det stråla det som blir ståande?
(2 Kor, 3,7-12)
Når me no har slikt eit håp om å ha del i herlegdomen og æra i
den nye pakta, går me frimodig fram. Me veit at Herren er Anden,
og der Herrens Ande er, der er fridom frå synd og skam så me kan
leva ærefullt. Løyndomen til dette livet i den nye pakta er at me
utan slør over andletet ser Herrens herlegdom som i ein spegel, og
vert omdanna til dette biletet, frå herlegdom til herlegdom. Dette
skjer ved Herrens Ande, som er herlegdomens Ande (sjå 2 Kor,
3,17-18 og 1 Pet 4,14).

Skatten i leirkrukka
Det strålar lys frå evangeliet om Jesu Kristi herlegdom, han som er
Guds bilete og ære. Me er ikkje opptekne av oss sjølve, me fokuserer på Jesus Kristus som Herre og at me er tenarar for Jesu
skuld, for å hjelpa menneske til å få del i herlegdomen og æra i
han. Då Gud skapte verda sa han: «Lys skal stråla fram frå
mørkret». Det same gjorde han då me kom til tru på Jesus. Han har
late lyset skina i våre hjarte, så kunnskapen om Guds herlegdom i
Jesu Kristi andlet skal lysa fram frå oss. Gjennom trua på Jesus
Kristus har me fått del i ein skatt av herlegdom og ære som
overgår alt i den gamle pakta. Men vi har denne skatten i leirkrukker, så den veldige krafta skal vera av Gud og ikkje koma frå
oss (sjå 2 Kor 4-7).
Problemet er at me ofte gjev meir fokus til leirkrukka enn til
skatten. Det gjeld både når me ser på oss sjølve og når me ser på
andre. Når me ser på menneskeleg vis, ser me berre ei veik og
skrøpeleg leirkrukke. Ei slik leirkrukke er det lite ære i, for ho er
ikkje serleg sterk eller haldbar. Ofte har livet fare hardt fram med
leirkrukka og ho er merka av motgang og slit.
Kallet vårt er å sjå oss sjølve og kvarandre slik Gud ser oss.
Oppgåva vår er å hjelpa folk å sjå skatten og ikkje berre leirkrukka!

«Kallet vårt er å sjå oss sjølve
og kvarandre slik Gud ser oss.
Oppgåva vår er å hjelpa folk
å sjå skatten
og ikkje berre leirkrukka!
Kristus bur i oss ved
Den Heilage Ande.
Me har Jesu liv buande i oss.
Alle kristne har Jesu liv på innsida.
Oppdraget vårt
er å gjera denne skatten synleg!»
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«Me kan æra kvart menneske
som skapt i Guds bilete.
Me kan æra kvart menneske
som ein person
som er høgt elska av Gud.
Me kan æra kvart menneske
som meir verdifullt
enn all rikdom i verda.
Me kan æra kvart menneske
me møter ved å ta det på alvor,
og møta folk
på deira eigne premissar»

Kristus bur i oss ved Den Heilage Ande. Me har Jesu liv buande i
oss. Alle kristne har Jesu liv på innsida. Oppdraget vårt er å gjera
denne skatten synleg!
Me kan vera utsette, men ikkje kringsette, rådville, men ikkje
rådlause, forfylgde, men ikkje forlatne, nedslegne, men ikkje ihelslegne, for alltid ber me trass alle ytre ting Jesu død med oss i vår
eigen kropp, så òg Jesu liv skal bli synleg i kroppen vår. I dette
livet vert me stadig overgjevne til døden for Jesu skuld, så òg Jesu
liv skal verta synleg i vår dødelege kropp. Slik er døden verksam i
oss, men livet i dei me velsignar og ærar (2 Kor, 4,4-12).
Apostelen seier at me ikkje lenger kjenner kvarandre på
menneskeleg vis. Me har lært å sjå forbi det ytre. Me har lært å
fokusera på skatten og ikkje på leirkrukka. No kjenner me
kvarandre som menneske som er i Kristus og som menneske som
Jesus Kristus bur i. Når me kjenner kvarandre på den måten, er
ikkje dei menneskelege tinga så viktige lenger. Då ser me ikkje den
veike og hardt medfarne leirkrukka, men den ærefulle skatten frå
Gud. Då ser me at om nokon er i Kristus, er han ein ny skapning.
Det gamle er borte, sjå, noko nytt har vorte til! (2 Kor, 5,17) Og me
ærar kvarandre som nye skapningar og ser ikkje lenger kvarandre
som håplause syndarar. Me ærar Gud ved å sjå og æra det Gud har
gjort oss og andre til.
Det som tel er ikkje å vera omskoren eller uomskoren, å vera
jøde eller grekar, afrikanar eller europear, asiatar eller amerikanar,
indianar eller kinesar, men å vera ein ny skapning (Gal 6,15). Dei
gamle verdimåla og æreskalaane er avskaffa i Kristus. No gjeld
berre tru, verksam i kjærleik (Gal 5,6).
Dette at skatten er gøymd i ei leirkrukke gjer ofte at folk ikkje
ser anna enn leirkrukka. Eg har opplevd det mange gonger og på
mange måtar. Berre ta jærdialekten og nynorsken min. Eg har stor
forståing for at somme verkeleg kan ha vanskeleg for å forstå
dialekten min og det nynorske skriftspråket. Men somme har óg
teke anstøyt av dialekten og ikkje lese bøkene mine på grunn av
nynorsken. Dei har sett seg blind på desse ytre tinga og ikkje fått
del i skattane som er gøymde i den nynorske leirkrukka. Eg har
ingen litterære ambisjonar om å skriva høgverdig litteratur i seg
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sjølv. Men eg trur Gud har vist meg noko som vil vera til velsigning for folk om dei tok seg tid til å lesa det eg har skrive. Dei
mange oppmuntringane og gode tilmeldingane eg har fått frå folk
som verkeleg har lese nokre av bøkene mine gjer meg trygg i
denne trua.
Eg skriv på nynorsk fordi det er språket mitt. Det er det språket
eg lærte heime hjå far og mor, og det er det språket eg lærte på
skulen. Det er det språket eg kjenner meg heime i. Det er det
språket eg kjenner eg kan uttrykkja meg sjølv gjennom. Det finst
inga ære i å verta tvinga til å ikkje kunne bruka sitt eige morsmål.
Så får det ikkje hjelpa at nokre ikkje liker den nynorske leirkrukka,
for det er den leirkrukka eg har fått av Gud til å ha skatten i.

Å æra andre frigjer god energi
Det fyrste bodet som har ein lovnad knyta til seg handlar om å æra
far og mor, og så skal det gå oss godt og me skal leva lenge i
landet. Å æra far og mor er å forlengja livet og å frigjera gode
krefter slik at det går oss godt. Det å æra andre frigjer god energi!
Å æra andre fører oss inn i ein dynamisk sirkel av velsigning og
ære. Dette handlar ikkje om smiger og menneskeleg skryt. Dette
handlar om å æra folk for det dei er i Gud. Det er Gud som har
gjort foreldra våre til far og mor for oss. Å æra dei som far og mor
er å æra Gud som har gjeve dei til oss.
Sidan alle menneske er skapt av Gud, er dei Guds gåve til oss
og kan gjera livet vårt rikare. Dette gjeld kvart einaste menneske,
om det er stort eller lite, ungt eller gammalt, sjukt eller friskt. Kvart
menneske er verdifullt i seg sjølv fordi det er skapt av Gud og har
noko verdifullt å gje til oss om me ser etter skatten og ikkje ser oss
blinde på fargen leirkrukka har. Det kristne menneskesynet ærar
mennesket og lyftar det høgare enn noko anna livssyn eller religion.
Me kan æra kvart menneske som skapt i Guds bilete. Me kan
æra kvart menneske som ein person som er høgt elska av Gud. Me
kan æra kvart menneske som meir verdifullt enn all rikdom i
verda. Me kan æra kvart menneske me møter ved å ta det på alvor,
og møta folk på deira eigne premissar. Å æra andre handlar mykje
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om å sjå dei og ta seg tid til å høyra på dei. Når me gjer det, frigjer
me god energi i folk og hjå oss sjølve.
Når me møter folk med vørdnad og respekt, frigjer me liv og
god energi mellom oss. Når me formidlar verdigheit til andre,
frigjer me nytt liv og frigjerande krefter til å leva verdig Guds kall.
Å æra andre og møta dei med vørdnad og respekt er å setja lyset
på den innebygde herlegdomen og æra deira. Det er å fokusera på
skatten i dei, kva Gud har gjeve dei og kva Gud har gjort dei til.
Å fokusera på det gode frå Gud i andre frigjer alltid god energi
mellom menneske.

Mennesket si høgste ære er Gud sjølv

«Men kven eg er i hjartet
kan ikkje rivast laus
frå kva plass Gud har
i livet mitt,
for me vert lik det me tilber.
Noko av det viktigaste
ved eit menneske
er dei tankane det har om Gud.
Om me ærar Gud som Gud
og held det høgt i ære
som han seier er godt,
vil det påverka livet vårt
på ein gjennomgripande måte»

Fordi me er skapt av Gud og kjem frå Guds hand er all vår ære ein
avglans av Guds herlegdom og ære. Det inneber og at Gud sjølv er
den høgste æra vår. Mange stader i Bibelen vert Gud omtala som
mennesket si ære (Sal 3,4; 106,20; Jer 2,11; 9,24). Dessverre har
mange bytta bort den verkelege æra si, som er Gud, med det som
er skammeleg, avgudar og eit syndig liv.
Mange stader er uttrykket ”mi ære” ei omskriving for ”mi sjel”
eller meg sjølv. Dette seier meg at den største ære knyta til meg er
den eg er i det indre, den eg er i hjartet, det som har med karakter
og vesen å gjera. Men kven eg er i hjartet kan ikkje rivast laus frå
kva plass Gud har i livet mitt, for me vert lik det me tilber. Noko
av det viktigaste ved eit menneske er dei tankane det har om Gud.
Om me ærar Gud som Gud og held det høgt i ære som han seier er
godt, vil det påverka livet vårt på ein gjennomgripande måte. Når
Gud er vår høgste ære, vil me setja vår ære i å leva til hans ære og
vera til glede og hugnad for han i alle ting. n
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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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Rusarbeid i Bergen

Tekst: Raymond Skorpen
raymondskorpen@hotmail.com
Internett: www.nmo.name

Jeg vil du skal ha noe i tankene før du leser resten av
artikkelen. Da Gud skapte himmel og jord, startet han
med ingenting og alt det vakre rundt oss og stjerner i
uendelige tall ble til. Da mennesket skulle skapes, tok han
livløs jord som ikke hadde gjort noen gode gjerninger og
blåste sin livsånde inn og det ble til en levende sjel. Da
løftesslekten skulle frem, brukte han en 99 år gammel
mann som allerede var utlevd og Saras utdødde morsliv.
(Rom 4,19). Som du ser er vår Gud ikke avhengig av et
godt utgangspunkt for å fremme sin vilje.
Tungt liv som rusmisbrukere
Jeg og min kone bor og jobber i Arna rett utenfor Bergen. Sammen
med flere har vi en kafé i Bergen sentrum som vi har ansvar for en
gang i måneden (den er åpen flere dager, men da er det en annen
gruppe som har ansvaret).
Jeg vil dele vitnesbyrdet vårt med dere først, slik at dere lettere
kan skjønne drivkraften i arbeidet vårt. Fra ung alder kom vi begge
litt skjevt ut og tok gale valg, mange gale valg.
For å gjøre en lang historie kort; vi endte begge opp som tungt
belastede heroinmisbrukere i Nygårdsparken. Livet var tungt og
mørkt. Jeg var helt uten håp og fremtid. Jeg husker jeg våknet om
morgenene og en mørk sky kom og la seg over meg, og jeg orket
ikke å møte enda en dag, men de kom likevel.
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Raymond og hans kone Aina
og sønnen Adrian.

Skrullete gamle damer
En kveld kom jeg inn på en lignende kafé som vi selv har nå, og
der var det noen eldre damer som spurte om noen ville ta imot
Jesus. Helt ærlig så var vel tankene mine heller litt der at disse
skrullete gamle damene ikke var ”helt riktige.” Men så var jeg ved
et punkt i livet at det var en desperasjon etter noe bedre, så stort
verre kunne det vel ikke bli, så jeg rakte opp hånden og tok imot
Jesus der og da. Ingen eksplosjon, ikke noe lysglimt, jeg følte
faktisk ingen forandring. Kanskje jeg var litt skuffet da jeg gikk
bort, det husker jeg ikke helt.
Jeg våknet neste morgen like skitten og tennene manglet fremdeles, men underet var skjedd, et frø var sådd og Gud gav det
vekst.

Guds ord gav nytt liv og stor forandring
Jeg fikk plutselig for meg at jeg skulle slutte å lyge og stjele, noe
som er helt utenkelig som narkoman, da dette er de viktigste verktøyene du har for å skaffe penger til stoff. Kjæresten min, Aina, ble

«Ingen eksplosjon,
ikke noe lysglimt,
jeg følte faktisk ingen forandring.
Kanskje jeg var litt skuffet
da jeg gikk bort,
det husker jeg ikke helt.
Jeg våknet neste morgen like skitten
og tennene manglet fremdeles,
men underet var skjedd,
et frø var sådd
og Gud gav det vekst.»
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«Jeg pugget og leste,
gjentok hva Gud sa om meg,
stolte ikke på min forstand,
men satte min lit til Herren
av hele mitt hjerte.
OG DET VIRKET!»

satt i fengsel, og jeg ble drevet og dratt inn på Evangeliesenteret
av «merksnodige» hendelser. Og der fikk jeg hjelp til å bli kjent
med Jesus og Den Hellige Ånd. Sammen med Guds ord fikk Den
Hellige Ånd gjort store forandringer i mitt indre menneske. Du vet,
når man i mange år har holdt seg på siden av samfunnet, så er det
mye som må på plass, alt fra personlig hygiene til selvtillit.
Jeg hadde sterk sosialangst når jeg ble «nykter». Det var et
stort problem for meg. Men Gud som er rik på miskunn gav meg
verktøy til å ordne det med, Guds ord som er virkekraftig og skaper
det som det nevner. Jeg pugget og leste, gjentok hva Gud sa om
meg, stolte ikke på min forstand, men satte min lit til Herren av
hele mitt hjerte. OG DET VIRKET!
I dag kjører jeg lastebil for et firma som heter Norengros, sitter
i styret for Nappane mottaks- og omsorgsenter, er far til min fire år
gamle gutt, og mann til min kone Aina. Jeg forsørger familien
min, står foran store forsamlinger og taler Guds ord, helt uten
angst. Det er egentlig helt umulig, men for Gud er alt mulig.

Skamløs bønn
Da jeg kom inn på senteret, ble hun som i dag er min kone satt i
fengsel, men jeg hadde fått se noe viktig: Bønn. Jeg ba for henne
og tryglet Gud helt skamløst for henne, og jeg fikk henne.
Sammen var vi to og et halvt år på senteret, en fantastisk tid
der jeg fikk se Guds under virke på min kone, og han skapte en
vakker blomst til meg av henne.
Hun er i dag på Arna helseheim, snart ferdig utdannet helsefagarbeider, og hun løper over byfjellet på under tre timer, hadde
du sett eller kjent henne hadde du forstått innledningen av artikkelen.

Arbeid for rusmisbrukere
Hanna Marie som står på kjøkkenet sammen
med Tone

Dette er grunnen for vårt arbeid, det Gud gjør for deg i dag, vil
han gjøre igjennom deg i morgen. Sammen med flere i menigheten
Kristent Felleskap går vi opp i Nygårdsparken og andre tilholdssteder der vi treffer brukere og inviterer dem til enten hjemmelaget
mat eller noe som er veldig populært, pizza fra Peppes. I kafeen
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prøver vi å holde en rolig stemning med litt lav lovsang og en kort
andakt. Det viktigste foregår rundt bordet, der vi sitter og prater
med folkene.
Mange hjerter har fått tømt ut sin sorg i fortrolige samtaler der
og kanskje fått en gnist av tro.
Vi har godt samarbeid med flere kristne rehabeliteringssentre
som Evangelisenteret, Bergen Kontakt Senter og Nappane mottaksog omsorgssenter. Det flotte med spesielt Nappane er at vi kan ta
mennesker som er motiverte og sende dem ut dit på dagen hvis det
er plass. Vi trenger ikke søke sosialkontor om dekning i forkant,
noe som tar lang tid, opptil måneder å få svar og innen den tid er
kanskje motivasjonen, ja, kanskje liv, gått tapt.
Vi har noen gladhistorier, men kan ikke gå ut med bilde og
navn. Jeg husker spesielt en gang da min kone og jeg hadde hatt
en litt tung periode med lite fremgang, og vi søkte Gud om å få se
ham virke. Vi traff en ung mann og vi ble sittende å prate med
ham og vitne. Etter en stund tok han imot Jesus.
– Ja, hva nå da, hva må jeg gjøre for å være frelst, spør han.
Aina sier han må slutte å lyge og stjele, leve rett og godt og så
fortsatte vi å småprate. Etter en stund ser det ut som han begynner
å diskutere med seg selv, og vi forstår hva som skjer.
– Men jeg kan jo ikke bare gi det fra meg, sier han helt plutselig ut i luften. En diskusjon med Den Hellige Ånd pågår.
Og etter en stund kommer han med hele historien, han har
stjålet et snowboard og noen klær fra en bod i kjelleren, og nå
føler han at han må gi det tilbake. Du ser Han kom for å overbevise om synd, rettferdighet og dom.
Gutten hadde tatt imot Jesus og rett for våre øyne, helt uten
vår hjelp, begynte Han å skrive sine lover i hans hjerte og sinn. Og
en forandring skjer.
Brettet ble levert tilbake, gutten fikk en tårevåt forløsning og
reiste inn på Evangeliesenteret, og vi ble løftet himmelhøyt, full av
beundring for den levende Gud.
Så du ser, der går mange vakre Guds skapninger der ute, og hvis
noen bare er villig til å lete litt, ja, så tror jeg at folk blir overrasket
over hvor de kan finnes. n

«Og etter en stund
kommer han med hele historien,
han har stjålet et snowboard
og noen klær fra en bod i kjelleren,
og nå føler han
at han må gi det tilbake.
Du ser Han kom for å overbevise
om synd, rettferdighet og dom.»
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Hvordan Gud bygger

Tekst: Chandrakant Chavada
Oversatt til norsk ved Jimmy Thomsen.
jimmy.t.thomsen@gmail.com

Gud er en Gud som åpenbarer seg. Det er en åpenbaring
som utvider seg og ikke ender når den fasen av
åpenbaring vi er i når en topp. Når vi tar et steg, vil neste
fase vise seg. Religiøs praksis binder mennesker i et
menneskelaget system av religion og aktiviteter, ikke i en
relasjon basert på åpenbaring.
Snarere ønsker han ”mitt folk, for meg.” Noen mennesker er ikke
klare til å bli hans og derfor er de ikke i stand til å vandre i hans
åpenbaring. Men Gud inngår ikke kompromiss. Han bygger etter
sin egen modell. Når hans standard er etablert, vil hans nærvær
manifestere seg.

Gud arbeider gjennom sine utvalgte
”De som skal utføre arbeidet, er Besalel og Oholiab og alle menn
som har anlegg for det, som Herren har gitt evner og innsikt, så de
forstår å gjøre alt det arbeid som skal til for å reise helligdommen,
nøyaktig slik som Herren har sagt. Moses kalte Besalel og Oholiab
og alle de andre menn som Herren hadde gitt slike evner og som
kjente trang til det, til å ta fatt på verket og fullføre det.” (2 Mos
36,1-2)
Besalel og Oholiab var utvalgt av Gud. Derfor var de også
utrustet med guddommelig visdom og resten av folket støttet dem
helhjertet. Faktisk er det slik at Gud arbeider gjennom sine utvalgte
og ikke dem som er utvalgt og ønsket av mennesker. Et ønske er
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ikke nok. Det er viktig å sjekke om det er en utrustning fra Gud til
å oppfylle hans plan.
Dersom andre tar saken i egne hender, vil resultatet bare være
religiøse samlinger. Som en motsetning til dette, arbeider Gud
gjennom en annen form for disiplin. Vi trenger ikke tradisjoner og
ritualer, men vi trenger hans nærvær. Han trenger ikke noen for å
fullføre planen sin, men han ønsker å bygge sin menighet og sitt
folk. Folk kom med masse ting, men Gud bad dem faktisk ikke å
bli involvert. Han sa at han ville bygge etter sin vilje. I 1 Kor
12,28, er det sagt at Gud har innsatt ”noen” og at disse er innsatt i
en orden. Gud bygger etter sin modell, ikke etter menneskers ritualer og utstillingsvinduer. Lignelsen sier at folk vil si at ”Vi profeterte i ditt navn,” men Gud ville ikke vedkjenne seg dem. Folk kan
involvere seg i ulike aktiviteter, men Gud gjør arbeidet sitt
gjennom dem han innsetter.

Hans ord demonstrerer hans kapasitet og kraft
”…og sa til Moses: ’Folket kommer med mer enn det trengs til å
utføre det arbeid Herren har pålagt oss.’ Moses bød da at det skulle
ropes ut i leiren: ’Ingen, verken mann eller kvinne, skal bringe
flere gaver til arbeidet på helligdommen.’ Da kom ikke folket med
mer. Det de hadde gitt, var mer enn nok til å få arbeidet gjort.”
(2 Mos 36.5-7)
Guds befalinger viser hvor stor han er. Han lovte Israel å ta
dem til Kanaan og plante dem på høyden. Når han kalte Moses opp
på Sinai, så kunne han ha tenkt på manglene og problemene Israel
ville møte, eller han kunne ha lurt på om de ville ha det de trengte
i ørkenen.

Chandrakant Chavada kjem frå ein
hinduistisk prestefamilie i Gujerat. Då han
som student på universitetet kom til Jesus
Kristus vart han kasta ut or heimen. Han
fullførte studiane, vart gift med Neelam som
hjelpte han til tru, og starta eit smelteverk.
Då Gud kalla han til forkynnarteneste gav
han bort fabrikken og reiste i tru til unådde
landsbyar med evangeliet. For nesten tjue
år sidan starta han Great Commission
Movement som i dag er eit nettverk av meir
enn 2000 forsamlingar. Han starta også ein
bibelskule som har utdanna hundrevis av
forsamlingsplantarar. Chandrakant Chavada
leiar eit arbeid i stor vokster og er rekna som
ein apostel i det store nettverket han leiar.

Gud taler ut fra overflod
Men Moses visste at Gud alltid taler ut fra overflod. Derfor, enda
om det var snakk om skinnet som trengtes til tabernaklet, så
trodde Moses på Guds evne til å tilveiebringe. Derfor nådde Moses
selv stedet med overflod. Vi trenger ikke bare å se overfloden som
Gud opererer ut fra, men vi trenger å nå den. Vi trenger å finne det
stedet med nærhet til Gud. Moses var ikke bekymret i det hele tatt.
		
47

Be og det skal bli gitt deg
Ordet sier: ”Be og det skal bli gitt deg.” Det betyr at når du først
ser hva Gud har, så lever du med fred etter at du har bedt. Moses
visste at Gud hadde talt og lovt, og derfor var alt gjort klart. Derfor
var Moses’ fred og framgang på linje med det Gud hadde talt. Det
er ikke menneskers anstrengelse eller informasjon som gjelder, men
Guds nåde til å bringe til veie det som trengs. Vi trenger å forstå at
Gud ikke trenger å løftes opp, han er allerede der.

Gud har sagt det, er ”that’s it”!

«Vi trenger ikke
tradisjoner og ritualer,
men vi trenger hans nærvær.
Han trenger ikke noen
for å fullføre planen sin,
men han ønsker å bygge
sin menighet og sitt folk.»

Vi trenger å nå det stedet hvor vi kan si: ”Gud har sagt det, så da
er saken klar!”. David hadde en salvelse, og salvelse plasserer deg
på høyden med Gud. Derfor visste han at Goliat ikke var noen ting
i forhold til den salvelse han hadde. Til og med mellom sauene
visste han at han hadde alle ressurser han trengte for å representere Guds rike og drepe kjempen.
Når noen viser sin vilje til å gi seg over til Guds lengsel,
oppnår en fylde og oppfyllelse .
”Av Moses fikk de alle gavene som israelittene hadde gitt til
arbeidet med å reise og fullføre helligdommen. Men folket kom
fremdeles til ham med frivillige gaver hver morgen.” (2 Mos 36,3)
Mange ganger ser vi etter ressurser, men det fungerer ikke. I
Herrens bønn uttrykker Gud sitt ønske om at hans navn skal
holdes hellig. Det er i våre hender for at det skal skje. Vi trenger å
bli involvert i det å frambringe den helligheten. Gud etablerer ikke
den helligheten det her er snakk om. Det er vi som gjør det. Han
har sagt at Riket skal komme, og han ber oss om å gjøre det synlig.
Han har sagt at hans vilje vil bli fullført, men han ber også oss om
å gjøre hans vilje.
Israel gjennomførte daglig alt som Gud hadde sagt. Gud vil
ikke gjøre det han har bedt oss om å gjøre. Derfor er det slik at når
vi forbereder menigheten, så forbereder vi Jesu gjenkomst. Vi
trenger å finne vår vilje i hans vilje.
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Guds visdom og hans evner plasserer oss
i det overnaturlige
”De som skal utføre arbeidet, er Besalel og Oholiab og alle menn
som har anlegg for det, som Herren har gitt evner og innsikt, så de
forstår å gjøre alt det arbeid som skal til for å reise helligdommen,
nøyaktig slik som Herren har sagt.” (2 Mos 36,1)
Sjøl om vi er i det naturlige, så tar Gud oss inn i det overnaturlige. Gud gav visdom og evner. Et menneske kan være intelligent, men ikke vis. Visdom kommer ovenifra, men kunnskap
kommer her nedenifra. Bare når vi bygger etter Guds visdom, blir
hans vilje manifestert.
Gud vil bygge sin menighet gjennom sitt folk, på hans måte,
og slik vil hans nærvær bli manifestert. n

«Ordet sier:
’Be og det skal bli gitt deg.’
Det betyr at når du først ser
hva Gud har,
så lever du med fred
etter at du har bedt»
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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)

Åpenbaringen én
En visjon av den oppstandne Kristus – del 1

Et møte med Jesus Kristus
La oss begynne med å se på deler av kapittel en som gir oss en
fantastisk beskrivelse av Kristus.
”Jeg, Johannes, som er deres bror og har del med dere i trengselen og
riket og håpet i Jesus, jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på
grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus. På Herrens dag kom
Ånden over meg, og jeg hørte en mektig røst bak meg, med klang som
en basun. Og den sa: ’Det du får se, skal du skrive i en bok og sende
den til de sju menighetene: til Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira,
Sardes, Filadelfia og Laodikea.’

Johannes’ åpenbaring

Jeg vendte meg for å se ham som talte til meg. Da så jeg sju lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn, kledd i fotsid kjortel og med et belte av gull om brystet. Hans
hode og hår var hvitt som hvit ull eller som snø, og øynene som flammende ild; føttene var som bronse glødet i en ovn, og røsten lød som
bruset av veldige vannmasser. I sin høyre hånd holdt han sju stjerner,
og fra hans munn gikk det ut et skarpt, tveegget sverd. Ansiktet var
som solen, når den skinner i all sin kraft.

I forrige nummer av FOLK begynte en
artikkelserie om Johannes’ åpenbaring.
Mye er skrevet om denne boka og
mange har et avstandforhold til den
fordi den synes vanskelig å forstå. I
denne artikkelserien vil du oppdage
at når vi holder fast på Jesu egen
fortolkningsnøkkel til Skriftene,
”dere gransker skriftene, fordi dere
mener at dere har evig liv i dem – og
nettopp de vitner om meg!”, så vil alle
åpenbaringsbokas bilder, drama og
profetiske utsagn falle mer på plass.

Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin
høyre hånd på meg og sa: ’Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og
den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene
til døden og dødsriket. Så skriv det du har sett, det som nå er og det
som heretter skal komme.
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    Og dette er hemmeligheten med de sju stjerner som du så i min
høyre hånd, og de sju lysestaker av gull: De sju stjerner er englene for
de sju menigheter, og de sju lysestaker er menighetene selv.’”
(Åp 1,9-20)

Vi trenger bare å lese denne beskrivelsen og noe av de tolkningene
som Jesus sjøl gir for å forstå at tallet sju har en spesiell betydning. Tallet sju representerer fylde, eller det som er fullstendig. Det
er et tall som kommer til å komme igjen og igjen gjennom åpenbaringsboka. Det vil komme i helt åpenbare ting som det vi ser her,
men også i mindre åpenbare ting, og det vil vi komme tilbake til i
mer detalj i senere artikler.

De glødende føttene
– Jesus er med deg gjennom alle ting
Jeg har tidligere poengtert at det er to motiv som dominerer mye
av denne boka. Det er to perioder i jødisk historie som former et
slags billedlig bakgrunn for boka. For det første er det Israels
slaveri i Egypt, og for det andre, deres fangenskap i Babylon. Vi
finner at scenen med Egypt kommer igjen og igjen gjennom hele
Skriften. Vi kommer til å se nærmere på dette i en senere artikkel,
kalt ”Utvandringsparadigme”, fordi det er så mye av utvandringen
fra Egypt i åpenbaringsboka. Når du leser gjennom åpenbaringen,
finner du at den store motstanderen av Guds folk blir åpenbart mot
slutten av boka, nemlig Babylon, den store skjøgen.
Egypt og Babylon former deler av bakteppet fordi ettersom
folk lidde under slavedriverne i Egypt, så lider folk under slavedrivere i form av korrupte regjeringer og antikristne filosofier.
Akkurat slik som folket ble bortført til Babylon, slik blir folk bortført til forførelsene til den store skjøgen som lokker dem bort fra
deres forhold til Jesus. Disse er derfor relevant, enda, og de var
relevant i det første århundre når Johannes skrev dette brevet fra
Jesus til hans menigheter. Han skrev til sju menigheter i Asia, sjøl
om det på denne tida var mer enn sju menigheter. Vi skal se
nærmere på hvorfor det er akkurat sju menigheter om ikke så
lenge.

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.
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En av måtene som periodene i fangenskap for Israel er
beskrevet, finner vi i 5 Mos: ”Herren brakte dere ut av smelteovnen, ut av Egypt.” (5 Mos 4,20). Gud så på tida under slaveriet
som en smelteovn. Han så på det som en tid med enormt press,
intens hete, og sterk forfølgelse. Når Salomo bad innvielsesbønnen
for tempelet, så sa han: ”Ditt folk og din arv, som du brakte ut av
Egypt, ut av smelteovnen.” (1 Kong 8,51). Når Gud konfronterer
folket sitt på et senere tidspunkt i historien gjennom Jeremia, så
minner han profeten på at ”jeg brakte dem ut av Egypt, ut av
smelteovnen” (Jer 11,4).
Det er vanskelig for oss å se for seg intensiteten i et slikt bilde.
Det er vanskelig å se for seg ondskapen eller uutholdelige presset
som folket opplevde. Med en smelteovn så kan du kjenne heten,
lukte flammen, og bli kvalt av røyken. Det var en tid med forferdelig undertrykkelse, og Gud sjøl sammenlignet det med et folk i
en ovn. Når folket ble tatt i fangenskap i Babylon, så var Daniel og
vennene hans noen av de første som ble tatt bort. De var blant
utvalgte unge menn Nebukadnesar tok bort fra Jerusalem og til
Babylon, og under oppholdet der, satte Nebukadnesar opp en
statue av gull. Alle som nektet å bøye seg for denne stygge,
ondskapens avgud måtte møte en grusom død i en flammende
ildovn. Men Daniel og vennene hans nektet å bøye seg og tilbe
avguden. Det de sa er en fantastisk trosproklamasjon, og den er
veldig relevant for vårt studie av åpenbaringsboka:
”Dersom vi blir kastet i ildovnen, så er den Gud som vi tjener i stand
til å frelse oss fra den…” (Dan 3,17)

Nå det er en stor trosproklamasjon – vår Gud er i stand til
å frelse oss,
”Og han vil frelse oss fra din hånd, konge” (Dan 3,17)

Dette er enda mer frimodig. Ikke bare er vår Gud i stand til, men
vår Gud vil. Imidlertid er det største trosproklamasjonen faktisk
denne:
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”Men til og med om han ikke gjør det, så skal du vite, konge, at vi
kommer ikke til å tjene dine guder eller tilbe gudebilde av gull som du
har hatt opp.” (Dan 3,18)

Disse mennene hadde en utrolig tro. De trodde at Gud kunne, og
de trodde at Gud ville, men de var forberedt på det faktum at Gud
kanskje ikke grep inn, og enda var de ikke innstilt på noe kompromiss – de ville ikke bøye seg. Det er budskapet i åpenbaringsboka.
Det er ei bok for vinnere, men her er dens store og underlige gåte.
Du kan vinne enda om du dør! Vi gir ikke etter under press, vi gir
ikke etter under overtalelse, og vi gir ikke etter for bestikkelser og
korrupsjon. Vi står fast, og til og med om de dreper oss, så vinner
vi, for ”Hvor Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?”
(1 Kor 15,55). Jesus lever, og fordi han lever, skal vi leve. Jesus sitt
løfte og Jesus sin oppmuntring gjennom hele denne boka er for
mennesker i en fiendtlig verden, folk under forfølgelse, og folk
som blir drept av sverd og fengslet i dype, mørke fangehull. Han
sier: ”Vær trofast til døden og jeg skal gi deg livets krone.” (Åp
2,10). Hvilken tillit kan vi ha i det? Vel, fordi det er det han gjorde
– det er veien han gikk – og hans oppstandelse er garantien for
evig liv. Gud griper inn i denne situasjonen med et utfrielsesmirakel. Mennene blir kastet inn i ildovnen som er fyrt opp sju
ganger i forhold til vanlig og med en slik intens hete at vaktene
som går med dem til inngangen til ovnen, dør. Nebukadnesar
inntar tronen for å se på, og plutselig popper øyene ut og haken
faller ned, og han sier: ”Se, var det ikke tre menn vi hev inn i
ilden? Men jeg ser fire menn som går ubundet og uten skade, og
den fjerde ser ut som en gudesønn.”
Egypt hadde vært en smelteovn, og Babylon hadde vært en
ildovn av lidelse, men når Johannes ser Jesus og beskriver ham fra
hans snøhvite ullaktige hode hele veien ned til føttene, så legger
han merke til dette: Føttene hans er som bronse glødet i en ovn.
Det er fordi han var vært der. Han hadde vært nede i smelteovnen
i Egypt. Han stod midt imellom sitt folk, og han hadde tatt heten
på seg selv og ledet dem ut fra slaveriet på to store flammende
føtter. Om natten kunne du se flammen, og om dagen så de ut som

«Åpenbaringen er skrevet
til overvinnere,
og jeg vil bare gjøre
følgende observasjon:
Du trenger ikke en overvinner
dersom du ikke har noe
å vinne over!
Når Jesus utfordrer oss
til å vinne over,
så gir det meg et sterkt hint
om at det er saker der ute
som jeg kommer til å møte
som ikke kommer til å være
en ”walkover”,
dvs. uten kamp»
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«Om du vet at det er et mål
som skal oppnås,
da faller alle de tingene
som før var snublesteiner
som førte deg til fall ned
som trappesteg
som fører til
at du gjør framgang»

en sky, men de to store beina til Jesus marsjerte ut foran folket og
brakte dem ut i utfrielse. Nebukadnesar så ham, en som ligner på
en gudesønn som stod i ildovnen, og han drog ut Sjadrak, Mesjak
og Abednego. Det eneste som hadde brent opp var repet som hadde
bundet dem, og de kom ut i den herlige friheten som Guds sønner
eier.
De gode nyhetene i åpenbaringsboka er dette: Han taler til
folket sitt som møter forfølgelse, møter død, til et folk som møter
alle slags uutholdelige former for press, men han sier til dem: ”Det
kommer til å gå bra, for jeg har tatt heten. Jeg kommer ned der
dere er. Jeg kommer ned i ildovnen av desperasjon. Jeg kommer
ned i ildovnen med all dens hete, og jeg kommer til å bringe deg
ut.” Det er gode nyhetene for oss, og det er derfor vi alltid må
nærme oss åpenbaringsboka som en andakts- og oppbyggelsesbok.
Uansett hvilke omstendigheter eller press vi opplever, uansett
hvilken ovn vi føler vi lever i, og hvor hett det blir for oss, så sier
Jesus: ”Jeg er med deg! Jeg er med deg for å bringe deg ut. Jeg er
med deg for å frelse deg. Jeg er med deg for å utfri deg.”
Jeg er sikker på at det er mange mer akseptable teologiske
grunner på hvorfor Jesus hadde føtter som like på bronse glødet i
en ovn, men jeg liker denne. Jeg liker å vite at når det er for hett
til å håndtere det jeg møter, så er Jesus der med en garanti for at
han vil få meg ut av mitt dilemma, mitt press og min uutholdelige
problem fordi han er overgitt til meg. Det er hans budskap her til
hele menigheten i det første århundre.
Han sa til disiplene sine: ”I denne verden vil dere ha trengsel”
(Joh 16,33). Dagens menighet liker ikke å snakke om forfølgelse og
press. Den liker heller å snakke om suksess og vektlegger utvikling,
fred og framgang. Jeg tror på alt det, men bibelen er også full av
forfølgelse og vanskeligheter. Og Jesus gav oss dette løfte: ”I denne
verden vil dere ha trøbbel.” Jeg skulle ønske han ikke hadde sagt
det, men han gjorde det likevel. Og du trenger ikke være i Guds
rike veldig lenge for å vite at det er sant. I verden har du vanskeligheter. Men så sier han: ”Men vær ved godt mot! Jeg har overvunnet verden” (Joh 16,33).
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Åpenbaringen er skrevet til overvinnere, og jeg vil bare gjøre
følgende observasjon: Du trenger ikke er en overvinner dersom du
ikke har noe å vinne over! Når Jesus utfordrer oss til å vinne over,
så gir det meg et sterkt hint om at det er saker der ute som jeg
kommer til å møte som ikke kommer til å være en ”walkover”, dvs.
uten kamp. Jeg trenger å være forberedt for det. Jeg er forskrekket
over antallet troende som synes å fungere godt, som er de som
synger høyest under tilbedelsen, som alltid gir sitt ”amen” til
forkynnelsen, og så, når vanskeligheter kommer, så kollapser de i
en håpløs haug. De har ikke blitt opplært til at press er en del av
prosessen. De har ikke blitt opplært i det Jakob underviste: ”Anse
det bare for en glede, mine brødre, når dere møter prøvelser av
mange slag, fordi dere vet at når troen blir prøvet skaper utholdenhet. Utholdenheten må fullføre sitt arbeid så dere kan være
modne og fullkomne, og ikke mangle noe.” (Jak 1,2-4). Paulus sier
det på denne måten: ”Vi vet at i alle ting arbeider Gud for det gode
for dem som elsker ham, dem som har blitt kalt etter hans plan og
hensikt.” (Rom 8,28).
Dersom du ikke vet at du er kalt med en hensikt, at du har blitt
født inn i Guds rike med et guddommelig mål som du skal fullføre,
så blir hvert problem eller press, og hver skuffelse som kommer din
vei, en snublestein som du faller over. Derimot om du vet at det er
et mål som skal oppnås, dersom, som din far Abraham, har sett
byen (vi møter den i mot slutten av åpenbaringen) og du vet at det
er ditt mål, da faller alle de tingene som før var snublesteiner som
førte deg til fall ned som trappesteg som fører til at du gjør framgang. Jesus står fram i herlighet i åpningskapittelet fordi han
ønsker at vi skal vite: ”Jeg var død, men nå lever jeg i all evighet.
Jeg har vært hvor du har vært, og jeg har følt det du har følt og
jeg har vunnet over det alt sammen. Og fordi jeg lever, skal du
også leve.” n
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Å være far
Del 2

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

Det både er et stort privilegium og en stor utfordring å
være far. Vi trenger Guds nåde dersom vi skal lykkes. I
forrige nummer av FOLK handlet det om å gi barna en
sunn identitet gjennom reell kjærlighet og å gi av oss selv
– ikke minst å tilgi og å be om tilgivelse. I denne
artikkelen skal vi se på utfordringene etter som barna
vokser til og blir selvstendige.
Det er bedre å være to enn en
Det er fantastisk å være to i et ekteskap, selv om vi vet at det nå er
noen som er alene. Det er godt å være to, for det er slik at vi er
ikke like sterke på alt. Pass derfor på å bruke hverandres sterke
sider. Se etter de sterke sidene hos din ektefelle og la henne ta et
ansvar der. Pass på at ikke du blir passiv eller slik at pappa er den
strenge og mamma den snille. En måte du kan gjøre det er å sørge
for å være streng når hun snakker barna til rette. Lær ungene dine
å lytte til moren sin. Så slipper du å gå om igjen og om igjen når
det skjer noe. ”Det skal bli andre boller når papen kjem heim …”
var det noen som sang. Men det er ikke et godt prinsipp.

Å være tenåringsforeldre
Jeg vil si litt om det når ungene vokser opp og blir tenåringer, den
fasen vi nå har vært gjennom. Ha respekt for ungene dine. Det
gjelder egentlig fra de er helt små, men det gjelder enda mer jo
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større de blir. Ha en respekt for at de er skapt av Gud. De er unike.
De har en nåde. De har en egen visdom. Når de skal finne sine
veier, kan du ikke behandle dem som om de var ”dittunger”. Det er
ingenting du kan gjøre mer feil enn akkurat det. Vis dem respekt
for den de er. Det har rett og slett med å formidle at jeg skjønner at
du har en verdi. Jeg skjønner at dine meninger betyr noe. Jeg
skjønner at selv om du kan ta feil her i livet, så har du en mening.
Noe av det å vokse opp er å lære å si: ”Dette står jeg for. Dette
tenker jeg.” Vi vet jo alle vi som har lest i Guds ord, at vi har tenkt
tanker som må justeres. Det kan godt være at tankene dine må
justeres etter hvert, men er ikke hovedpoenget. Først må vi lære å
stå for dem og vi som foreldre må ha respekt for det. Vi må gjerne
veilede og gi dem tips. Vi må vise dem respekt og samtidig ta dem
til rette.

«Det skal bli andre boller
’når papen kjem heim …’
var det noen som sang.
Men det er ikke et godt prinsipp»

Den bortkomne sønn
Du kommer til et punkt hvor ungen din tar et selvstendig standpunkt til evangeliet. Det er en tøff tid. Vi har en sønn som i en
periode valgte ikke å være med i menigheten. Det opplevdes som et
slag i fjeset. Og det er fordi, ja, av en eller annen grunn tenker vi:
”Nå har vi vært trofaste, vi har betalt tienden vår, vi har vært med
på de fleste møtene. Gud når lønner du oss …” Det er helt feil å
tenke slik. For det første: Gud skylder oss ingenting, vi skylder
ham alt. For det andre: Det er bare ved åpenbaring at menneske
kommer til tro. Det er sunt at vi forstår det. Det er sunt at vi aksepterer det. Men i mellomtid kan vi sørge for at vi er som han faren
til den bortkomne sønnen. For det står nemlig om den bortkomne
sønnen at han kom til seg selv og så tenke han: ”Arbeidsfolkene er
hjemme hos min far, mens jeg får her og sulter i hjel. Jeg går hjem
til ham og sier: ”Far, jeg har synder mot himmelen og mot deg. Jeg
fortjener ikke lenger å kalles din sønn, men la meg få være som er
av dine arbeidere.” Faren hadde jo lært ham en del prinsipper fra
tidligere, så han visste han ikke kunne komme hjem med noe
trumfkort om at han var sønn og hadde rett på arven. Han hadde
ikke noen rett på arven, den hadde han brukt opp. Han hadde
mistet sjansene sine. Men han hadde en ting – han visste han
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«Ha en respekt for
at de er skapt av Gud.
De er unike.
De har en nåde.
De har en egen visdom.
Når de skal finne sine veier,
kan du ikke behandle dem
som om de var ”dittunger”.
Det er ingenting du kan gjøre
mer feil
enn akkurat det»

hadde en god far. Selv om han hadde sløst vekk alt på tåpelige
ting, så hadde ikke faren sagt ”Jeg vil ikke se deg mer”. Han bare
ventet på ham.
En av de tingene som jeg tror vi gjorde rett i den perioden var
at vi ikke sa så mange vonde ord, men ventet hjemme. Og hver
gang det var situasjoner, så pratet vi. Ikke på en sånn pressende
måte, men slik som ”vil du være med på en ungdomssamling, etc.”.
Jeg tror det bare er bra. Men en kan lett gjøre dumt her og stenge
ute den vi ønsker å få med. Jeg kan huske en kamerat på Vaksdal
som fortalte at de for lenge siden hadde hatt besøk av en ung
vandrende emissær som spiste maten opp hos dem når de nesten
ikke hadde noe mat. Og 65 år senere husket han fremdeles på det.
Det er en tragedie. Da er det at du har bommet. Både på hvem som
har skyld i at maten ble oppspist, men også på det at folk har en
opplevelse av å bli skubbet vekk. Vær den du er. Tror du ikke, ja så
tror du ikke. Ikke bruk det mot dem. Ikke la det bli vanskelig for
dem som ikke tror. Det er mye bedre det enn å ha en hel haug med
ungdommer som går rundt og later som de er kristne. Jeg har vært
med i et tensingkor hvor det var slik. Det er ikke noe å anbefale.
Da er det mye bedre å si: ”Jeg tror ikke” og heller satse på vennskap. Vennskap er utrolig viktig.

Invester i gode vennskap
Vi brukte en del av årene våre på Vaksdal, da vi bodde der, til å
kjøre ungene inn på samlinger. Gjennom det bant vi vennskap,
ikke bare til ungene våre, men også til andre som trodde. Det er
kjempeviktig. En av de tingene som dere som er barnearbeidere
kan gjøre er å skape en grobunn for vennskap, som er like viktig
på en måte i det vi sier i ord. Vennskapene dominerer oss ikke,
men uten vennskap er det ensomt. Vennskapene former oss. Det er
med å gi oss opplevelse av det å være verdifull. Det er jo spesielt
når man er ung og tenåring. Det er å føle seg verdifull. Det er
kjempeviktig. Bruk anledningene slik at de kan få gode venner.
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Guds nåde gir guddommelig balanse
La oss gjøre hva vi kan for å bygge dem opp. For det er en skatt
som bygges. En skatt som blir større og større og som blir til det å
tjene Gud, og det å være til behag for Gud og for sine foreldre. Der
er det vi ønsker for barna våre.
Uansett hvordan det går, så vet vi at noe må vi overlate til
Guds nåde. Det er som å lære dem å sykle. Det er viktig at du er
der og støtter dem så de kommer seg opp på sykkelen og finner
balansen. Det er viktig at du tar dem fremover, så de skjønner
prinsippene og får pedalene i gang. Men så må du slippe taket.
Du skal ikke løpe hele turen med dem. De må klare dette selv.
Du må slippe taket. Ellers kjenner de ingen glede over å ha lært å
sykle. Noen foreldre holder alt for lenge igjen. Noen foreldre
slipper for tidlig. Men vær der når de trenger deg og slipp når de
trenger deg. n

«Vennskapene
dominerer oss ikke,
men uten vennskap
er det ensomt.
Vennskapene former oss»
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Se mot nord

Kristent Fellesskap Tromsø
Menigheten Kristent Fellesskap i Tromsø hadde sin spede
start i 1994. Da flyttet tre unge par til byen fra Bergen.
Dette var en respons på profetiske ord som kom på
begynnelsen av 1990-tallet. I de 17 årene som er gått
har menigheten opplevd vekst. Vår tro og bønn er at vi
står foran et gjennombrudd.

Tekst: Kurt Bones
kurt.bones@fylkestrafikk.no
E-postadresse: post@kf-tromso.no
Internettadresse: www.kf-tromso.no

Tromsø – en by i vekst og endring
Tromsø er med sine oppunder 70 000 innbyggere Nord-Norges
største by. Kommunens areal er større enn Vestfold fylke. Tromsø
har gjennom de siste 50 årene gjennomgått betydelige endringer.
Folketallet er mer enn fordoblet, og at Universitetet i Tromsø –
landets fjerde universitet – ble etablert tidlig på 70-tallet har hatt
mye å si for byen. Det er vanskelig å la være å snakke om klima og
natur når man skal si noe om byen. Vinteren er lang – snømåking
er antakeligvis den mest utbredte mosjonsformen her - og våren
skal du være særlig observant for å få øye på. Om sommeren kan
det sies at den er lys og snøfri. Naturen er vill og vakker, og vi har
både mørketid, midnattssol og mye nordlys.

Nord-norsk lynne
Arthur Arntzen beskriver nordlendingens tro i ”Æ lyg ikkje” på
følgende vis: ”Vi, nordlændinga, e et truanes folk i ett og ailt. Det
e næsten ikkje dein ting vi ikkje trur på, og sånn må det være. De
vantru bor ikkje hær længer. Dæm fraus og svailt ihjæl førr mange
tusen år sia. Eiller dæm pakka og drog sørover da dein første, skik-

Cellegruppa i Tunveien - en glad gjeng.
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kelige hauststormen kasta sæ over dæm og gjorde bærghula mørk
og kjærringa sur.”
Selv om den folkelige åpenheten, gudstrua og overtroen er
stor, er antallet aktive kirkegjengere svært lavt. Så lavt er det at
biskopen i Nord-Hålogaland for noen år siden jamførte NordNorge med unådde folkeslag!

Profetiske ord viser veien

Christian og Kristine Salvesen

Vi har som menighet mottatt mange profetiske ord. Av viktige ord
vi har fått kan følgende nevnes:
Vi skal være en romslig menighet full av nåde og kjærlighet
der folk kan finne en heim og vokse opp og bli lik Jesus.
Når vi løfter Tromsø opp til Gud i bønn, skal byen smeltes i
Guds nærvær. Når vi fortsetter med dette, skal det komme et gjennombrudd.

Gud vil møte Tromsø med sin kjærlighet.
Vi skal ikke være redde eller se ned på oss selv, for det er Gud som
har kalt oss. Vi skal være modige. Med Hans kall følger det også
utrustning. Han vil vise oss veien. Vår oppgave er å søke Ham i
hver situasjon, studere Ordet med iver og være utholdende i bønn.

«De hadde en opplevelse av at Gud
kalte dem til Tromsø.
Christian og Kristine
har ikke noe tidsbegrensning
på sitt opphold i Tromsø,
men tror at Herren
vil gjøre det klart for dem
når tiden er inne til å reise videre.
”Vi gir oss fullt inn
til arbeidet her” sier de begge»

En menighet med innflyttere
Menigheten Kristent Fellesskap Tromsø består for en stor del av
innflyttere fra andre deler av landet, og av utlendinger som har
kommet hit for å studere. Nordlendinger er foreløpig underrepresentert. Menigheten består av folk fra ca femten forskjellige
nasjoner og fra fire verdensdeler. Bortimot halvparten av menigheten er utlendinger. Dette representerer både en stor ressurs og
medfører noen utfordringer.
Cheneso og Piwane Moumakwa kommer fra Botswana.
Cheneso holder på å avslutte sin medisinutdannelse. Piwane er
utdannet lærer fra Botswana, og har tatt mastergraden i fredsstudier på Universitetet i Tromsø. I Tromsø har de fått barna Godwill
og Theodore. Cheneso og Piwane opplevde det som et Guds kall å
komme til Tromsø, og nå har de snart vært her i ti år. Planen er å
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returnere til Botswana når Cheneso er ferdig utdannet lege om
halvannet år. Men de er rede til å endre på planene om Herren sier så.
Cheneso og Piwane leder ei cellegruppe som samles i heimen
deres. På det meste kan det være 20 personer til stede. Bare i denne
gruppa er det folk fra Botswana, Russland, Canada, Norge, Ghana,
Sør-Korea, Liberia, Kamerun og Nigeria! Å spise sammen er en
viktig del av fellesskapet i gruppa. Cheneso er beryktet som kokk,
og en av hans spesialiteter er geit.
Christian og Kristine Salvesen flyttet til byen i 2009. De
kommer fra Vestlandet. Christian startet på lærerutdanning, og
Kristine fikk seg jobb som førskolelærer i barnehage. Sommeren
2010 giftet de seg, og i juli i år meldte Amelia sin ankomst. De
hadde en opplevelse av at Gud kalte dem til Tromsø. Christian og
Kristine har ikke noe tidsbegrensning på sitt opphold i Tromsø,
men tror at Herren vil gjøre det klart for dem når tiden er inne til å

Store og små, tynne og kraftige, svarte og hvite
- det er rom for alle.
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reise videre. ”Vi gir oss fullt inn til arbeidet her” sier de begge. Det
er spesielt den yngre garde de er opptatte av. Christian leder
ungdomsarbeidet i menigheten, mens Kristine er opptatt av de aller
yngste. Å ha en åpen heim hvor folk kan stikke innom for fellesskap er noe begge to er svært ivrige på å ha. ”Vi savner ikke Vestlandet” istemmer de i kor.

Menigheten – en bolig for Gud

Piwane og Cheneso - omsorgsfulle cellegruppeledere med
omsorg for hverandre!

Efeserbrevet kapittel 2 forteller oss at Gud i Kristus har skapt et
nytt menneske, og at alle vi som har fått nytt liv i Kristus er Guds
familie; vi er ikke lenger fremmede overfor Gud eller hverandre.
Gjennom Ham har vi alle adgang til Far i en og samme Ånd,
uavhengig av hvor vi kommer fra og kulturell bakgrunn. Vi er en
bygning med Kristus Jesus som fundament. Han holder hele
bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel, og vi blir en
bolig for Gud i Ånden.
En ting er hva Gud har gjort for oss i Kristus Jesus, en annen
ting er hvordan vi lever det ut. Åndelige realiteter trenger å bli
levd ut; bli til kjøtt og blod. Da må vi evne å se forbi forskjeller i
utseende og kultur. Vi har en utfordring i at det kan oppstå grupperinger i menigheten basert på ”like barn leker best”. Dette søker
vi å motvirke bl.a. ved å unngå rene ”nasjonale” cellegrupper ved
at vi som er norske sprer oss i gruppene. En gudstjeneste i
måneden spiser hele menigheten middag sammen – alle tar med
seg middagsmat, og vi setter av en time til mat og fellesskap. Dette
har vært positivt for fellesskapsfølelsen.
En utfordring for oss nordmenn er å øve oss i ”aggressiv gjestfrihet” som Cheneso uttrykker det. Vi må tørre å bry oss og se bort
i fra vår norske tilbakeholdenhet.
Vi tror at vår innsats med å leve ut Åndens enhet hjelper oss å
bli den romslige menigheten Gud har talt om at vi skal være, og at
dette vil være et vitnesbyrd om noe bare Gud kan gjøre (Ef 3,10; Ef
4,3; Joh 17,21).
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Vi har et oppdrag
Vår største utfordring som menighet er at vi i for liten grad vinner
nye. Dette er en erkjennelse vi gjør oss uten at vi blander inn noe
fordømmelse. Vår bønn er at denne erkjennelsen skal spore oss til
innsats og glede. Høsten er moden, og vi trenger å få øynene opp
slik at vi ikke sover når det er tid for å høste inn. Likevel er det
ikke til å nekte for at vi kjenner oss hjelpeløse stilt overfor denne
utfordringen. Det er da vi trenger å minne om Guds ord til oss om
at vi skal søke Ham i alle situasjoner; søke Hans hjelp, og at Han
har sagt at vi skal være modige og ikke se ned på oss selv. I år har
vi blitt minnet om at vi skal være tydelige og frimodige, og at vi
skal huske på at vi har et oppdrag å utføre. I tiden som kommer
tror vi at vi skal ha stor oppmerksomhet på Misjonsbefalingen.

«Bønn med håndspåleggelse
er viktigste post
på programmet
på våre månedlige ledersamlinger.
Det er som om man av og til får
inntrykk av at vi raser gjennom
sakslista slik at vi raskest mulig
kan komme til hovedretten»

Takksigelse skal være vår dialekt
Midt i utfordringene har vi alltid mye å være takknemlige for.
Dessuten ønsker vi sterkt at glede og begeistring skal være noe
som kjennetegner oss som menighet. Derfor legger vi ofte stor vekt
på å glede oss når vi samles. Denne gleden kaster alltid den livløse
og blodfattige religiøsiteten på dør, og det bidrar igjen til mer liv
og glede.
Bl.a. er bønn med håndspåleggelse viktigste post på
programmet på våre månedlige ledersamlinger. Det er som om man
av og til får inntrykk av at vi raser gjennom sakslista slik at vi
raskest mulig kan komme til hovedretten. Det kan ofte være utfordrende å prøve å være seriøs på denne delen av ledersamlingene.
Det er det derimot lettere å være på våre ukentlige bønnemøter. Vi
ser ikke bort fra at det kan ha noe å gjøre med at de starter kl 6 om
morgenen. Vi spiser frokost sammen etterpå, og haster så av gårde
hver og en til arbeid eller studiested.

Sammen
Det gjøres mye godt arbeid i Tromsø med felles innsats fra flere
menigheter:
”Sammen i lovsang og bønn for Tromsø” har i mange år drevet
”felleskristen” bønnemobilisering for byens ve og vel, og blant
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byens bedrifter, offentlige etater og institusjoner er det rift om å
stå på forbønnslista.
”Jesusteltet” er en utadrettet virksomhet hvor man bl.a. står på
torget og tilbyr bønn for syke, som igjen gir god anledning til å
forkynne evangeliet.
Kristent Lederforum Tromsø (KLT) er et forum for fellesskap for
menighetsledere i byen. KLT ledes nå av Layi Adekoya, eldste i
Kristent Fellesskap Tromsø.
Gjennom samarbeid med Ungdom i Oppdrag (UiO) på Borgen
bidrar menigheten til å lønne en medarbeider i arbeidet blant nentserne på tundraen i Sibir. Menigheten har et godt samarbeid med
UiO på Borgen.
Våre søstermenigheter i Harstad og i Vesterålen betyr mye for
oss. Bl.a. treffes vi to ganger i året på medarbeidersamlinger. Vi
har tro på at samarbeidet skal styrkes i tiden som kommer.
”Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og
lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår
all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! (Ef 3,18-19)

Fra Tromsø og til verdens ende
Selv om vårt oppdrag i første rekke er Tromsø, har vi spesielt de
siste to årene blitt oppmuntret til å se utover i landsdelen. Erling
Thu brakte menighetene i nord et profetisk ord om at Gud har
arbeid for oss mange steder i nord, og dette ordet har vi begynt å
handle på. Det er en spennende tid vi lever i; det er mer enn nok å
gjøre, og dersom vi ber høstens herre om å drive arbeidere ut, ser
vi ikke bort fra at vi selv får være del av bønnesvaret!
Se mot nord.
Oftere.
Det er langt dette landet.
Det meste er nord.
(Utdrag fra Rolf Jacobsens ”Nord”)
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Røter
Tekst: Norleif Askeland

Å vera utan røter er å vera utan fortid
og stira ut i ei samtid utan framtid.
Det er å leva utan samanheng.
Ein heng ikkje fast og har inga retning.
Ein kan ikkje spegla seg i andre sine draumar,
eller forstå seg sjølv som svaret på fordums rop.
Røter er meir enn slektsskap,
meir enn biologiske trådar av tur og utur.
Røter er folk med vilje og mål,
som levde og streva med von
for det som ein gong skulle kallast no.
Røter er hjarte fulle av visse for det dei ikkje såg
og draumar som gjekk i arv.
«Dagens rotlause ungdom», seier mange
og ristar på hovudet av sitt eige produkt.
Vi sette dei til verda og tvinga til å tru
at dei berre er ein klump av celler,
med tilfeldig utvikling frå ein stor smell
utan plan og meining bak.

Røter er mødre og fedre
som lærte frå seg det beste dei hadde.
Besteforeldre som la ned sitt eige liv
med rop til Gud om frelse og framtid og von.
Heltar som kjempa mot ondskap i krig og i fred,
som tapte sitt liv men vann sin rett.
Røter er mange som brann på eit bål
fordi dei var åleine om å tru sanninga.
Røter er dei som levde eit liv i tru
som framleis talar når livet er slutt.
Det er dei som såg ei betre komande verd
og fekk godt vitnemål for si tru.
Livet er å kjenna Han,
den einaste sanne Gud og den han sende.
Å leva er å vera rotfesta og bygd opp på Han,
faste i trua og rike på takk.
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