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Leder

Finn styrke i en urolig verden

Tekst: Terje Dahle
tedahle@gmail.com

Terje Dahle, gift med Lise. Tre barn.
Apostel for menigheter som står sammen
i Kristent Nettverk i Norge.

«De har så mye av
Guds liv i seg
at det tyter ut i hverdagen»

I høst har jeg vært på en kristen konferanse der
mennesker fra mange forskjellige land fortalte hva Gud
gjør i ulike deler av verden. Vi fikk høre at Jesu kjærlighet
smelter hatet blant muslimer, sinnet hos kommunister og
forvirringen blant hinduister. Midt i trakassering og
forfølgelse står kristne fram med et modig vitnesbyrd om
Jesus Kristus. Det bryter ned hat og sinne, og mennesker
får erfare indre frihet, fred og tilgivelse. På veg hjem
kunne jeg lese i europeiske aviser om finanskrise,
arbeidsløshet blant unge som skaper uro og håpløshet.
Avmakt og desperasjon sprer seg i store deler av Europa.
Og det felles spørsmålet journalistene stiller er: Hva
ligger foran oss?
Også i Norge har 2011 vært et år preget av frykt og usikkerhet selv
om vi er godt stilt økonomisk. Vi er merket av terroren 22. juli,
ikke minst fordi vår sårbarhet ble så tydelig, og ondskapen som
ligger på lur i mennesket skapte mye angst og usikkerhet.
Midt i dette tror vi på en Gud som har all makt og som bryr
seg. Han reiser opp mennesker som har en slik indre trygghet og
visjon at de står fram robuste og sterke i den tida vi lever i. Så
robust at de ikke gjemme seg bort når det er urolige tider, men
formidler et klart budskap fra Gud. Et budskap om Gud som griper
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inn, som elsker mennesker, som har all makt og som gir mennesker
forsoning og fred.
De har noe å formidle fordi de kjenner en Gud som er større
enn de vanskelighetene vi møter. Det er mer enn flotte ord og
glinsende plakater, de har et budskap fra hjertet som overbeviser
og skaper tro. Dette er hverdagsheltene som bringer oppmuntring,
viser kjærlighet til naboer og kolleger, hjelper de syke, besøker de
ensomme og viser omsorg til barna til foreldre som ser mer på
lønnskontoen enn på barnas behov. Disse hverdagsheltene gjør det
ikke for å bli sett eller få oppmerksomhet, de har så mye av Guds
liv i seg at det tyter ut i hverdagen.
I dette nummeret av FOLK får du møte noen av disse
menneskene. De har opplevd stormer i livet og utfordringer som
har gjort dem usikker og desperat. Dette har ført dem inn til Gud,
og Gud har møtt dem med ekte kjærlighet, helbredelse og
gjenreisning. Guds kjærlighet har ikke bare nådd dem, men de har
latt den komme videre til andre. Den indre forandringen blitt
sterkere enn det ytre presset, og de kan leve et liv preget av frihet
og glede i en urolig verden.
Nøkkelen til å komme inn i dette er å være en Jesu venn. Jesus
vil være venner med sine etterfølgere. Derfor har vi flere artikler i
dette bladet som vil styrke deg i fellesskapet med ham. Les gjerne
bladet med Bibelen ved siden av deg, og la deg begeistre av Jesus.
Han gjør det umulige mulig, han gir deg åndelig innsikt, han vil
styrke deg med tro og mot. Da står du oppreist i en utrygg og
angstfylt verden med et budskap som gir håp og tro til mennesker.   
Vår bønn er at dette nummeret av FOLK skal skap en hunger
og tørst hos deg etter mer av Jesus slik at du slipper han løs i livet
ditt. Da vil Jesus prege deg mer enn media og trendene i
samfunnet. Da får du erfare et spennende liv der andre vil se på
deg som en hverdagshelt, mens du bare lever det mest spennende
og meningsfylte livet som finnes, for Ham.
God lesning! n

«Nøkkelen er å være Jesu venn.
Han gjør det umulige mulig,
han gir deg åndelig innsikt,
han vil styrke deg med tro og mot»
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Vendepunktet. Fra død til liv

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

Han er ikke redd. Han er til og med edru. Igjen snakker
han til Gud. – Jeg vet du fins. Jeg vet der er en himmel
og et helvete, og jeg kommer til å våkne opp i helvete.
Men hvis du har bruk for meg, må du gjøre noe. Han vet
ikke hvorfor han sier det siste. Så bøyer han seg over
hagla som er støttet mot bakken, presser haka over løpet
og trykker av.
Reidar går langs hovedveien. Høstregnet pisker og vinden river i
regntøyet hans. Litt forundret konstaterer han at han kjenner seg
rolig og fattet, i motsetning til det presset han ofte har opplevd,
den daglige kampen som har preget mesteparten av hans liv.

Nederlag på nederlag
«Hver gang han var skikkelig nede,
ropte han til Gud.
– Det må være et annet liv!
Ikke at han var kristen,
men på en eller annen måte
visste han at Gud fantes»

Han vokste opp sammen med tre søsken i en helt vanlig familie.
Det som hadde fått ham ut i uføret var at han bare 13 år gammel
hadde begynt å leke med rus. Allerede da han var 17 visste han
med seg selv at han var rusavhengig. Likevel hadde det hanglet og
gått på et vis. Han giftet seg tidlig og fikk to skjønne jenter. Men
selv om han kjempet imot avhengigheten, ble det nederlag på
nederlag. Flere måneder av gangen kunne han klare å holde stand,
men så sprakk han og holdt det gående i dagevis, kjørte seg fullstendig ned. Han var rasende på seg selv.
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Det ble skilsmisse, kona og barna flyttet ut. Enda et nederlag,
men han forsto jo at alkoholmisbruket hans var en enorm belastning for de pårørende.

Det må være et annet liv!
Hver gang han var skikkelig nede, ropte han til Gud. – Det må
være et annet liv! Ikke at han var kristen, men på en eller annen
måte visste han at Gud fantes. Det hadde han aldri tvilt på.
Innimellom var det bedre perioder. Han ble til og med gift
igjen og stiftet familie på nytt. Men nissen fulgte med på lasset,
mønsteret gjentok seg. Uker og måneder sto han i mot suget, men
så bar det utfor igjen, litt dypere for hver gang. Hele denne tiden
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Reidar på båttur i Kristiansand

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

«Er det sånn å være død,
tenker han.
Det føles godt.
Han ligger på rygg,
og alt er stille»

hadde han klart å holde på jobben sin. Han var til vanlig en dyktig
arbeider, så arbeidsgiveren hadde vært nådig og latt det passere at
det ble en del uregelmessigheter.
Nå hadde han imidlertid skiftet jobb og forpaktet en gård med
15 melkekyr og en hel del andre dyr. Da han så hadde en skikkelig
kule, ble det katastrofe på gården siden dyrene var avhengige av
regelmessighet og daglige rutiner. Eieren grep inn og reddet situasjonen, og Reidar satt der knust og ydmyket. Han så på seg selv
som en slaur og et dårlig individ. – Dette kan ikke fortsette!

Det beste for alle at han var borte
Reidar svinger av fra veien og begynner å gå innover i skogen.
Han har hagla over skulderen, den er ladd. Det regner fortsatt. Før
han gikk ut i dag hadde han sagt til kona, at nå hadde han bestemt
seg for å ta livet av seg. Hun hadde ikke reagert noe særlig, trodde
nok ikke han mente alvor. Til sønnen på fire år sa han at han
skulle reise bort og ikke ville komme igjen. – Du får stelle fint med
mamma.
Han så ingen annen utvei. Det ville være det beste for alle at
han var borte. Nå er han kommet fram til vannet der han har tenkt
å sette planen i verk. Alle detaljer er gjennomtenkt. Han går ned til
vannkanten. Finner et sted der det er ekstra dypt og der det er fritt
fall ned i vannet. Dersom han nå ikke lykkes helt med hagla, vil
han sikre at han faller uti og drukner.
Han er ikke redd. Han er til og med edru. Igjen snakker han til
Gud. – Jeg vet du fins. Jeg vet der er en himmel og et helvete, og
jeg kommer til å våkne opp i helvete. Men hvis du har bruk for
meg, må du gjøre noe. Han vet ikke hvorfor han sier det siste. Så
bøyer han seg over hagla som er støttet mot bakken, presser haka
over løpet og trykker av.

En sjanse han aldri ville få igjen
– Er det sånn å være død, tenker han. Det føles godt. Han ligger på
rygg, og alt er stille. Plutselig kjenner han vann under den ene
hånden – og skjønner med ett at han ikke er død. I samme
øyeblikk synker han til bunns i vannet. Sjøstøvler og regntøy er
fylt av vann og drar han ned. Han sparker fra mot bunnen,
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kommer til overflaten og ser at han er minst 100 meter fra land,
Det blir en kamp for livet. Han synker til bunns på nytt, men på ett
eller annet vis får han kavet seg til land.
Ved hagla ligger det to tomme patroner. Begge løpene har gått
av. Hvorfor han ikke er truffet og hvordan han havnet i vannet
forstår han ikke. Heller ikke hvordan han kunne ligge der og flyte
på rygg helt til han kom til seg selv. Regntøy og sjøstøvler var jo
fylt av vann. Vet heller ikke om han besvimte eller hva som gjorde
at han var ’vekke’. Han ser utover vannet og tenker at det må ha
tatt 15-20 minutter å drive så langt ut som han gjorde.
Reidar plukker opp hagla og begynner å gå hjemover. – Nå må
du gjøre noe med livet ditt! Han visste at dette var en sjanse han
aldri ville få igjen. Samme uke tok han kontakt med AA og fikk
lære seg å leve edru – én dag av gangen. Han opplevde fortsatt en
daglig kamp, men lyktes nå å stå imot alkoholsuget.
Det er Reidar Åsheim (58) fra Osterøy som forteller om denne
dramatiske hendelsen fra 1989.
Han er sikker på at det var Gud som grep inn, men bortsett fra
at han nå dag for dag klarte å avstå fra rus, gikk livet på mange
måter sin vante gang. Han tenkte nok på at han burde gjøre opp
sin sak med Gud, det måtte jo være en grunn til at han ble reddet,
men han utsatte det stadig. Etter halvannet år kom likevel dagen
da han sa ja til å følge Jesus og tok imot frelse og tilgivelse.

Et åndelig hjem
De første to ukene etter dette var utrolig flotte. Predikanten kom
daglig hjem til ham og ba for ham, oppmuntret ham og delte troen
sin med ham. Men så reiste han, Reidar satt igjen alene. Han
begynte å gå på bedehuset, og det var fint å være der, men ingen
tok kontakt med ham. Fortiden hans gjorde antagelig folk usikre,
ingen våget å ha fellesskap med ham. Ingen hjalp ham eller
veiledet ham. Han følte at det var noe som manglet, noe han ikke
hadde fått fatt på. Selv om han var frelst, syntes han at han var
den samme gamle Reidar, med de samme problemene. Alkoholsuget ga ham for eksempel fortsatt en daglig kamp. Han satte seg
ofte ned ute ved flaggstangen og snakket med Gud, og en dag sa
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Stolt bestefar

«Han burde nok gjøre opp sin sak
med Gud, det måtte jo være en
grunn til at han ble reddet, men
han utsatte det stadig»

Lisbeth og Reidar Åsheim.

han: – Gud, nå må du skaffe meg et åndelig hjem. Jeg må få noen
som kan hjelpe meg.
Og han fikk raskt bønnesvar. Samme uke gikk han til en
samling i Kristent Fellesskap på Osterøy. Han kom litt sent. – Da
jeg tok i døren kvapp jeg og bråsnudde meg. En hørbar stemme sa:
– Nå er du kommet hjem. Reidar så seg omkring, men så ingen.
– Det måtte være Gud som talte. Litt fortumlet kom han seg inn og
ble hilst varmt velkommen.
Reidar forteller at han ble fylt av Guds nærvær så han nesten
ble slått i bakken. Han ble invitert til å være med i et husfellesskap
der han fikk undervisning og forbønn. Han fikk se mennesker som
tok Guds ord på alvor og innrettet livene sine etter det. Reidar
sugde til seg og kjente at flere og flere ting kom på plass i livet
hans. Han fikk høre om å la seg døpe og få legge det gamle livet
bak seg. Det var jo ingenting han heller ville enn å bli kvitt alt det
gamle. Han ble døpt og han ble fylt av Den Hellige Ånd. – Først
da fikk jeg ’startpakken. Hvis ikke det gamle livet blir begravd er
det en dårlig start, sier han.

Ble kvitt alkoholsuget
«Han fikk se mennesker som tok
Guds ord på alvor og innrettet
livene sine etter det. Flere og flere
ting kom på plass i livet hans»

I den nye vennekretsen hans var de åpne med hverandre om livets
utfordringer, og da Reidar fortalte om kampen han hadde i forhold
til alkohol, samlet de seg omkring ham og ba enkelt til Gud om at
han måtte bli fri dette presset. Han ’kjente’ ikke noe da de ba, og
var i grunnen litt skuffet, men da det var gått litt tid og han tenkte
tilbake, ble han klar over at han faktisk ikke hadde kjent noe sug
siden den kvelden!
Nå når han hadde fått ting rett med Gud, så Reidar at han
skyldte å be dem han hadde sviktet om tilgivelse: barn, ektefelle og
foreldre. Alkoholmisbruket hadde vært en stor belastning også på
ekteskap nummer to. Nå håpet han at det kunne gjenopprettes.
Men mye var ødelagt. Det hadde nok vært slik at hans misbruk var
blitt sett på som årsaken til alt som ikke fungerte. Nå viste det seg
at der også var andre ting, som de ikke hadde lært seg å takle.
Reidar tenkte at de med Guds hjelp kunne klare det, men kona
hadde ikke tillit til at det kunne bli bedre, så til slutt forlot hun
ham.
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Noen å dele livet med
Det var tungt, han savnet barna sårt. Men han vendte seg til Gud
og kom seg videre. Han hadde erfart at det å følge Guds ord hadde
gode følger, så da han hørte at for den som ville bli brukt av Gud,
var det bare å begynne å tjene, gjorde han nettopp det. Alltid klar
med en hjelpende hånd til å stable stoler eller annet forefallende
arbeid – i fellesskapet eller hvor som helst. Gradvis fikk han større
ansvar og vokste med oppgavene. Reidar trivdes og var takknemlig.
Etter at kona forlot ham, hadde han innstilt seg på å være
alene resten av livet, men som tiden gikk begynte han å savne
noen å dele livet med. Igjen satt han ved flaggstangen, og nå ba
han rett og slett Gud om å finne en kone til ham. – Ja, og så lovet
jeg at jeg ikke skulle se etter noen selv, ler han.
Ikke lenge etter kom han i kontakt med Lisbeth. Hun hadde
også bedt Gud om en ektefelle og det viste seg at de fant tonen
sammen og utviklet et varmt vennskap som førte til ekteskap.
Reidar forteller at det er utrolig hvordan Gud har vendt ting til det
gode i livet hans. Han som opplevde nederlag på nederlag, som
sviktet sine nærmeste, som ikke lyktes med noe, som gikk der
alene – er nå tilgitt. Og ikke bare det, han har fått et helt nytt liv,
en ny start, alt det gamle er slettet. – Nå har jeg et godt forhold til
alle barna mine, jeg har fem barnebarn og jeg har en kone som
elsker meg og mange gode venner. Gud er så god!

I dag er jeg satt over mye
Også når det gjelder det å bli brukt av Gud har det skjedd mye.
Han er fortsatt gjerne med å stable stoler, men er i dag også leder
for en liten menighet på Osterøy og er frimodig i å dele troen sin
med andre. – Jeg er en enkel mann, sier han – og jeg er ofte skjelvende og redd, men samtidig får jeg se Gud gjøre store ting. Flere
ganger har han ledet meg til å be for syke, også noen kreftsyke
som var oppgitt av legene. Jeg har følt meg så hjelpeløs at jeg
nærmest var lammet der jeg sto. Men noen av disse lever fortsatt
nå flere år etter.
– Før lyktes ingenting for meg. I dag er jeg satt over mye. Tenk på
alt jeg ville gått glipp av hvis ikke Gud i sin nåde hadde grepet inn. n
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Han fikk høre om å la seg døpe og
få legge det gamle livet bak seg.
Det var jo ingenting han heller ville
enn å bli kvitt alt det gamle.

Alpha-kurs i hjemmene

Tekst: Jimmy Thomsen,
jimmy@thomsen.priv.no

Vi opplevde alle at nå hadde vi bedt
– det var tid for handling. Du ser,
alt er født i bønn. Vi hørte fra Gud
sammen.

Flere kirkefremmede har tatt imot Jesus, og noen har
fornyet forholdet sitt til Jesus. To menn går fast i
husgruppe. En dame har begynt på bibelskole. Alt er
resultatet av en bønn, en lengsel og alpha-kurs holdt i
hjemmene. I denne artikkelen vil Elin Gjerde dele med deg
veien hun har gått sammen med andre gode medarbeidere
for å finne verktøy for å vinne mennesker for Jesus.
- Det hele begynte for en god stund siden, erindrer Elin. Jeg hadde
mange ufrelste på hjertet og var på søken etter hva jeg skulle gjøre
for dem. Jeg opplevde at Gud talte til meg om å starte Alpha-kurs,
men jeg tenkte på alle tingene som inngår: holde taler, lage mat,
osv. I alle fall vil jeg ha det hjemme hos meg selv og slippe å dra
folk inn i et menighetslokale.

Teamarbeid – å høre fra Gud sammen
- Jeg delte dette med noen damer jeg ba regelmessig sammen med.
Vi opplevde alle at nå hadde vi bedt – det var tid for handling. Du
ser, alt er født i bønn. Vi hørte fra Gud sammen. Det er så viktig at
du har noen å stå sammen med både i forberedelsene og gjennomføringen av kurset. Det er ikke bare å kjøpe kurs-DVDene og lage
god mat. Elin snakker tydeligvis ut fra erfaring.
- Jeg hadde oppdaget at Gud kalte på frisøren min, men visste
ikke helt hva som var neste skritt å ta. Vi hadde ikke noen annen
relasjon enn at jeg gikk fast og klippet meg hos henne, og gjerne
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litt ofte. Men det kunne jo bli dyrt i lengden, sier Elin og ler. En av
damene i bønnegruppa hadde en venninne med mange spørsmål.
Vi bestemte oss for å invitere disse to, og begge takket ”ja”. Jeg så
for meg at vi måtte undervise, men så fikk jeg høre at
undervisningen fantes på DVD, så jeg fikk tak i disse og hørte på
noen sesjoner. Jeg skjønte fort at dette ville fungere bra.
- Alpha-kveldene ble lagt opp helt enkelt. Vi spiste kvelds, så
på en DVD og snakket sammen. De hadde så mange spørsmål at vi
fikk aldri brukt kursheftene – det var ikke nødvendig. Vi kom
tidlig, søkte Gud for kveldene og ba om at Den Hellige Ånd skulle
lede oss. Vi sa: ”Kom Hellig Ånd. Dette er din kveld.”
Det at vi slapp å undervise var en stor fordel, fant vi ut. Det
ble enklere å stille kritiske spørsmål, for det gikk ikke på oss som
personer – det var personen på TV’en som hadde sagt det, ikke vi.
Vi ble først og fremst veiledere, ikke forkynnere. Men som
veiledere er det viktig å være veiledet av Ånden, påpeker Elin
bestemt. Det er veldig viktig at du tar tak i ting etter som Den
Hellige Ånd gir klarsignal, og lar andre ting passere til en senere
anledning. Som kristne kan vi ha en tendens til å slå ned på alt
som er ”feil,” og da vil folk fort kunne trekke seg unna og slutte å
stille de spørsmålene som er viktig for dem å få svar på. Folk kan
være i krevende yrker og livssituasjoner, og tenke at de ikke har tid
til å være kristne. De kan være samboere, røyke og feste, og tenke
at de må slutte med alt dette først. På den ene siden er det viktig å
få frem at det handler om en indre overgivelse, mer enn alle disse
ytre tingene, som kommer på plass etter hvert når først det indre
livet er der. På den andre siden er vi er kalt til å gjøre disipler. Det
nytter ikke å pushe en for tidlig avgjørelse – det blir bare
problemer seinere. Nøkkelen er også her å være ledet av Den
Hellige Ånd. På kurset var den ene deltakeren klar tidlig, og gav
seg over til Jesus. Det var fint, for da fikk den andre deltakeren se
litt hva dette innebar i praksis. Etter en stund spurte hun selv om
vi ikke skulle utfordre henne også til å bli en kristen. Da visste vi
at hun var klar.
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Alpha-kurs
Vil du starte et Alpha-kurs
i hjemmet ditt?
- Ressurser og materiell finner du på
www.alpha-kurs.no

Elin Gjerde fra Bergen har sammen med
gode medarbeidere sett kirkefremmede
komme til tro gjennom alpha-kurs i
hjemmene.

Tenke ut fra relasjoner

Vi kom tidlig og søkte Gud for
kveldene og ba om at Den Hellige
Ånd skulle lede oss. Vi sa: ”Kom
Hellig Ånd. Dette er din kveld.”

- Vi startet en husgruppe ut fra dette Alpha-kurset for å gi de nye
en tilhørighet og videre oppfølging. Samtidig så vi at tre av
damene hadde ufrelste menn. Da var det naturlig å tenke at neste
steg var å starte et Alpha-kurs for dem, men at vi måtte ha noen
menn til å ha kurset. Det ble Per-Arne, mannen min, og to andre i
området som tok seg av kurset, men vi inviterte. To av mennene
ble med og er fremdeles med i en husgruppe.
- Senere ble vi kjent med en dame i menigheten som hadde en
venninne med bakgrunn fra Jehovas vitner. Venninnen tok imot
Jesus på en gudstjeneste, og fikk nyss i at vi tenkte å starte et nytt
Alpha-kurs. Hun var veldig ivrig på at vi måtte komme i gang fort,
og hun hadde en annen venninne som også var interessert. Jeg
hadde fremdeles damegruppen etter det forrige kurset, og søkte
Gud for en ny medarbeider i et nytt kurs, og Gud gav meg en god
dame å samarbeide med. Med den ene deltagerens bakgrunn fra
Jehovas vitner, kom det opp veldig mange grunnleggende
spørsmål, så det vanskeligste var egentlig å slutte av til tiden. Det
var godt å ha noen andre med seg som var trygg og kunne svare
godt, men det viktigste er egentlig å søke Gud og la Den Hellige
Ånd gjøre jobben. Da hun med bakgrunn fra Jehovas vitner ble
døpt var hun så hungrig etter mer at hun begynte på Bergen
bibelskole. Venninnen hennes fikk et nytt møte med Jesus, og ble
døpt hun, også.

Hvorfor Alpha-kurs i hjemmet?
Jeg ser på spørsmålslista mi og ser at den egentlig var unødvendig
å ha med. Men en ting vil jeg gjerne vite: Hvorfor har akkurat
Alpha-kurs i hjemmet fungert så bra? - Alpha-kurs er ypperlig for
dem som er søkende og har spørsmål, slår Elin fast. Jo flere
spørsmål folk har, jo lettere er det å lede kveldene. Dersom du har
flere som du tenker at du ikke vil ta med på et søndagsmøte eller
lignende, men som er åpne, så er Alpha-kurs tingen. Å ha kurset
hjemme gjør det mer avslappet og ufarlig på en måte. Det er viktig
å skape en atmosfære der ingen spørsmål er for dumme, og der du
som leder ikke trenger å ha svar på alt, heller. En må være forberedt på å tilpasse seg situasjonen. Vi dro for eksempel aldri på
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weekend, selv om det er en del av Alphakonseptet. Dette var familiefolk som alle hadde ufrelste menn. Og frisørdamen min jobbet
seks dager i uken.
- Jeg kommer helt klart til å ha flere Alpha-kurs. Du ser,
Bibelen snakker om å regne på prisen det koster å bli en disippel.
Et slikt kurs gir folk anledning til å gjøre nettopp det, og vi får tid
til å bygge relasjon med dem. Det er langt fra alle du bare kan gi
en bok og som leser seg til ting selv. Mange må du gi Guds ord
personlig. Det er bare slik det er.
I fortsettelsen tenker vi å bruke ”gi-det-videre” prinsippet. De
som nå har tatt imot Jesus kan starte nye kurs med sine bekjente.
Det gjør ikke noe om det stilles spørsmål de ikke kan svare på. De
kan finne ut svaret til neste samling, om så. n
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Det er veldig viktig at du tar tak
i ting etter som Den Hellige Ånd
gir klarsignal, og lar andre ting
passere til en senere anledning.

Gud over det ufattelige

Tekst: Håvard Kjøllesdal,
havardkj@gmail.com

Den kristne livsstilen er et liv i tro. I møte med ondskap,
katastrofer og urettferdighet opplever mange at troens
grunnvoller rystes. Det de har trodd på, og håpet på, viser
seg å ikke stemme. I denne artikkelen skal vi se nærmere
på troens paradokser, og hva bibelen sier om å leve i tro i
møte med det som er vanskelig å forstå.
Alt dette har jeg sett
i mine flyktige levedager:
Den rettferdige kan gå til grunne
selv om han lever rettferdig,
og den urettferdige kan leve lenge
på tross av sin ondskap. (Fork 7,15)

Håvard Kjøllesdal, gift, bor i Trondheim, to
barn. Daglig leder i FOLK Bibelskole.

Visdommen kapitulerer
En sak har alltid flere sider. Av og til kan kristne tendere til å gi
enkle, ensidige svar på kompliserte spørsmål. Når katastrofer skjer,
dukker det nesten alltid opp en pastor eller kristenkjendis som
forteller avisene at det som skjedde var Guds straffedom. Når
kristne rammes av ulykker spør de seg ofte; hva galt har jeg gjort
siden dette har skjedd med meg? Det kan føles enklere å forholde
seg til en verden i sorthvitt enn i farger. Men å forenkle virkeligheten er ikke bibelsk. Bibelen er ikke karikerte fortellinger med
enkle forklaringsmodeller. Bibelsk virkelighet er sammensatt og
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den som leser Bibelen føres inn i en verden med mange paradokser. Helt uten unnskyldning presenteres vi for motsetninger og
tilsynelatende uforenelige perspektiver som ikke blir fullt ut
forklart for oss. Det er som om Gud ønsker å bringe oss ut over
grensene for vår menneskelige forstand. Ut av den vanntette
logikken, ut av den perfekte argumentasjonen. Filosofi strekker
ikke til. Teologi strekker ikke til. Naturvitenskap strekker ikke til.
Men Gud er tilstrekkelig.
Selv den viktigste fortellingen i Bibelen, nemlig evangeliet om
Jesu død og oppstandelse, er full av slike paradokser. Jesus sier at
Gud elsket verden så høyt at han gav sin egen sønn for verden (Joh
3,16). Evangelisten Lukas forteller oss at Satan for inn i Judas slik
at han forrådte Jesus og overgav han til de som ønsket ham død
(Luk 22,3). Peter anklager de jødiske lederne og israels folk, for å
være skyldige i Jesu korsfestelse (Apg 4,10), mens evangelistene
gjør det klart at det var romermakten representert ved Pilatus og
de romerske soldatene som var de ansvarlige for korsfestelsen (Joh
19,16-23). På tross av dette sier Jesus selv at det ikke var i noens
makt å ta hans liv, men at han gav det frivillig på oppdrag fra sin
himmelske Far (Joh 10,18). Hvem stod bak korsfestelsen? Var det
Satan eller Gud? Var det jødene eller romerne? Eller kanskje er den
skyldige egentlig Judas Iskariot?
Bibelens beretning om Jesu korsfestelse lærer oss å favne
tilsynelatende motsetninger i tro til Gud. Paulus skriver at
evangeliet ikke er mulig å gripe med den menneskelige fornuft. Det
kreves tro for å forstå det (1 Kor 1,18-25). Hvis du bare legger vekt
på ett av perspektivene får du et unyansert syn på det som skjedde.
Hvis vi bare legger vekten på at Satan er grunnen til korsfestelsen,
da er korsfestelsen et nederlag for Guds rike. Da har kongen møtt
sin overmann. Men Paulus forteller oss det motsatte, nemlig at
Jesus triumferte over djevelens hær på korset (Kol 2,15). Å bare
legge vekten på at korsfestelsen var villet og planlagt av Gud, gjør
at vi mister et av Bibelens hovedpoeng av syne, nemlig at det er
syndige mennesker som er årsaken til at Jesus gav sitt liv på
korset. Men å si at det er både mennesker, Satan og Gud som står
bak korsfestelsen sprenger rammene for all logikk. Og her er noe
av kjernen i Guds plan: han bringer mennesker ut av isolasjon bak

«Det kan føles enklere å forholde
seg til en verden i sorthvitt
enn i farger. Men å forenkle
virkeligheten er ikke bibelsk»

«Relasjonen til Gud er mer
grunnleggende i livet enn det å
forstå alle ting»
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murer av menneskelig kunnskap og visdom og inn i et nært
fellesskap med seg selv, ved troen på evangeliets dårskap.

Livet sett nedenfra

«Når Habakkuk snakker om hvem
Gud er ser vi at han ikke forstår
Gud i lys av omstendighetene, men
at han kjenner Gud på tross av
omstendighetene«

Bibelen har en hel bok som er viet til å se på livet fra et rent
menneskelig perspektiv. I Forkynneren tar kong Salomo oss med
på en ærlig rundtur i de uforståelige tingene i livet på jorden. Han
observerer og beskriver den ene meningsløse situasjonen etter den
andre. Det slående i boken er hvor lite han prøver å forklare det
uforståelige. Det er som om vi leser beretningen til en som er
kommet til enden av seg selv. Styrke, makt, rikdom og visdom har
ikke hatt kraft til å løse livets paradokser. Den rike kongen dør og
begraves, akkurat som den fattige slaven. Den rettferdige rammes
av ulykke og den urettferdige går fri. Samme hvordan han ser på
livet er det ting han ikke er istand til å forstå. I kapittel åtte
konkluderer han:
Jeg så at mennesket
ikke kan fatte det Gud lar skje,
alt det som hender under solen.
Hvor mye han enn strever og gransker,
finner han ikke ut av det.
Selv om den vise sier at han forstår,
fatter han det ikke. (Fork 8,17)

Slutninger og kortslutninger
Dårlig teologi begynner der Bibelen er taus. Det robuste livssynet
er ikke logisk perfekt. I møte med det uforståelige kan selv de beste
forklaringene være villedende. Når mennesker trekker slutninger
om ting Gud ikke har sagt noe om, ender vi ofte opp med et
verdensbilde som kortslutter. La oss se på noen eksempler.
Det mekaniske verdensbildet hevder at alt som skjer har en
årsak og en virkning. Du kan høre folk si ting som: hvis Gud har
all makt, og onde ting skjer, kan ikke Gud være god. Eller: Hvis
Gud er god og djevelen står bak ondskapen i verden, da kan ikke
Gud være allmektig. Kristne som forsøker å forstå livet som en
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logisk rekke av hendelser med årsak og virkning blir frustrerte.
Regnestykket går ikke opp, og når omstendighetene er vanskelige
ender de opp med å distansere seg fra Gud.
Andre mennesker velger bare å resignere i møte med det
meningsløse. De sier: det som skjer det skjer. Det fins ingen
forklaring. Når det tragiske skjer er det bare et bevis på at historien
er en rekke meningsløse hendelser, og hvis Gud fins, er han en
uberegnelig og lunefull gud. Å forstå livet på denne måten er å
miste sitt hjerte. Vi er skapt til å juble over Guds godhet og å møte
ondskap og urett med oppriktig sorg og engasjement (Heb 1,9).
Andre igjen tolker livets omstendigheter som tegn fra Gud,
eller skjebnen. De tenkter: “Om jeg er på Guds vei eller ikke, måles
i ytre suksess eller fiasko. Hvis jeg blir rammet av ulykke og
sykdom har jeg gjort noe galt, det er Gud som straffer. Hvis jeg blir
tilbudt en bedre jobb i en annen by, er det et tegn fra Gud om å
flytte. Hvis jeg mister jobben der jeg bor, er det et tegn fra Gud på
at jeg bor på feil plass.” Kristne som forstår verden på denne
måten lever et jo-jo-kristenliv hvor relasjonen til Gud hele tiden
endres med skiftende omstendigheter. Før eller siden går de seg
skikkelig fast når livets omstendigheter går imot dem og Gud
tolkes som fraværende i deres eget liv.
Videre så jeg under solen:
Det er ikke de raske som vinner løpet,
ikke de tapre som seirer i krig,
ikke de vise som får brød,
ikke de forstandige som blir rike,
ikke de dyktige som finner velvilje,
for tiden og uhellet rammer dem alle. (Fork 9,11)

Et robust livssyn må tåle det uforklarlige, uten å resignere, bli
kynisk eller svermerisk.

Et profetisk livssyn
I boken om profeten Habakkuk har Gud gitt oss et glimrende
eksempel på et robust livssyn, et profetisk livssyn. Profeten lever i
en tid som er preget av vold og ødeleggelser. Han beskriver
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hvordan det moralske forfallet har gjort at hele samfunnet har
forvitret, og til og med rettssystemet er ute av funksjon (Hab
1,3-4). I møte med disse omstendighetene klager og roper han til
Gud for å få svar. Å klage sin nød til Gud er ikke å anklage Gud
for nøden. Å utøse hjertet sitt til Gud om det som er vondt og
meningsløst er en del av en nær relasjon til Gud. Det er en del av
troens språk.
I første kapittel i Habakkuk leser vi hele klagen og nøden som
profeten bærer fram for Gud. Når profeten er ferdig med å utøse
hjertet sitt, ser vi et annet element i den profetiske måten å møte
livet på:
Nå vil jeg stå på vakt, stille meg på min post og speide for å se hva
han vil tale til meg, hva han vil svare på min klage. (Hab 2,1)

I stedet for å forsøke å forklare det som skjer, vender han seg
til Gud med et spørsmål. I stedet for å trekke konklusjoner på de
tingene han ikke forstår, er han stille og venter på svar fra Gud.
En profetisk livssyn er å la hjertet falle til ro fremfor Gud i
møte med de spørsmålene vi ikke finner svar på. Da vil vi erfare at
Gud åpenbarer de tingene han vil åpenbare, og holder skjult de
tingene han velger å holde skjult. Relasjonen til Gud er mer
grunnleggende i livet enn det å forstå alle ting. Når vi har et
profetisk livssyn underordner vi tankene våre under Guds styre. Vi
takker Gud for det vi kan forstå, og bærer det vi ikke forstår frem
for Gud i bønn, uten å forsøke å forklare det uforklarlige.
Habakkuk ble ikke stående uten svar, men Gud svarte han med
bud om at han skal straffe all urett, utrydde ondskapen og fylle
jorden med kunnskapen om sin herlighet! (Hab 2,2-20)
I begynnelsen av kapittel tre begynner profeten å beskrive
hvem Gud er. Han setter navn på Guds herlighet, storhet og
frelsende makt. Bibelen viser oss at den mest grunnleggende
sannheten om livet er sannheten om hvem Gud er. Jesus sier at
han er veien, sannheten og livet (Joh 14,6). Forståelsen vår av
hvem Gud er må ligge til grunn for hvordan vi forstår alt annet.
Åpenbaringen av hvem Gud er møter vi i Ordet. I det levende
Ordet, Jesus Kristus, og i det skrevne Ordet i Bibelen. Hvis vi
bruker uforståelige hendelser for å forstå hvem Gud er, kommer vi
garantert på avveie. Når Habakkuk snakker om hvem Gud er ser vi
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at han ikke forstår Gud i lys av omstendighetene, men at han
kjenner Gud på tross av omstendighetene.
Herre, jeg hørte frasagn om deg
og fikk ærefrykt for ditt verk, Herre.
Gjenta det i vår egen tid,
gjør det kjent før tiden er omme! (3,2)
Guds herlighet dekker himmelen,
jorden er full av hans pris.
Glansen fra ham er som lyset,
stråler går ut fra hans hånd. (3, 3-4)

«Selv når vi møter ting vi ikke
forstår, er melodien i Guds rike en
seierssang.»

Et profetisk livssyn holder fast på hvem Gud har sagt han er
gjennom alle livets skiftende omstendigheter.
I slutten av boken ser vi at Habakkuk er brakt til et nytt punkt
av tro. Han fornekter ikke de sørgelige omstendighetene, men han
har åpnet troens øyne og festet blikket på Gud. De tre siste versene
i boken er et vitnesbyrd om en tro som bringer oss inn i
fellesskapet med Gud, uansett hva som skjer oss i livet. Habakkuks
gledessang er melodien i livet til den gudfryktige:
For fikentreet blomstrer ikke,
vinstokken bærer ikke frukt,
olivenhøsten slår feil,
åkeren gir ikke mat,
sauene er borte fra kveen,
fjøset er tomt for fe.
Men jeg vil fryde meg i HERREN,
juble i Gud, min frelser.
GUD Herren er min styrke.
Han gir meg føtter som en hind
og lar meg ferdes på høydene. (Hab 3,17-19)
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Fra virkelighetflukt til seier
Bibelens budskap er ikke å skjønnmale virkeligheten, eller å flykte
fra livets tøffe realiteter. I møte med meningsløs urettferdighet,
ondskap og ulykke gir Gud oss evangeliet om sitt rike. Det sitter et
menneske på tronen. Han er Guds sønn. Han er kronet med
herlighet og ære. I møte med urett, lidelse og ondskap kan vi leve
med blikket festet på Jesus. Selv når vi møter ting vi ikke forstår,
er melodien i Guds rike en seierssang. Gud seier skal bli synlig i
mitt liv, og i ditt liv, og i hele den verden han har skapt.
For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans
føtter. (...) Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv
underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være
alt i alle. (1 Kor 15,25-28)
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Annonse

Kineserne kommer

Tekst: Børge e. Bentse,
bentsen@bluehill.no

«Et par timer går med til lovsang,
personlig bønn og forbønner.
Intensiteten er stor. Egne savn
legges fram for Jesus, og legges av
der. De er i byen med et oppdrag,
og de vet at mange kristne i Kina
ber for dem. De har ingen tid å
miste»

To unge kinesiske kvinner kneler og ber på en liten
loftsleilighet i det mørke og høstkalde Narvik. Det er
november 2010. De er ansatt av AsiaLink for å arbeide
blant kinesiske studenter i byen. Møtet med Narvik ble et
ekte kultursjokk for dem. Ikke bare skulle de oppleve
mørketid på et fremmed sted der de ikke kjente språket,
men også for første gang erfare den innekulturen som er
så typisk for kalde strøk.
Folk holder seg helst hjemme etter arbeidsdagen, eller deltar i
organiserte aktiviteter hvor man kjører til og fra med bil. Noe så
enkelt som å treffe folk krever innsats og oppfinnsomhet. Ensomheten ligger på lur. Anna og Grace starter dagen med bønn. Et par
timer går med til lovsang, personlig bønn og forbønner. Intensiteten er stor. Egne savn legges fram for Jesus, og legges av der. De
er i byen med et oppdrag, og de vet at mange kristne i Kina ber for
dem. De har ingen tid å miste.

Misjonær for Jesus
”Hei, jeg heter Anna og kommer fra Kina!” Hun smiler strålende,
og mottar applaus for sin godt gjennomførte setning på norsk. ”Jeg
kan ikke snakke norsk!” fortsetter hun, for å fjerne all tvil. Folk ler,
og liker henne allerede. De to unge kvinnene utstråler en livsglede
som smitter alle som møter dem. De er sprudlende, utadvendte, og
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oppriktig interesserte i andre mennesker. Alvoret som ligger bak
kallet, og de personlige ofrene de gir ved å tilbringe et år i Norge,
merkes ikke uten videre.
Anna og Grace gjør det de ønsker mest av alt i livet: å leve
som misjonærer for Jesus. Når de forteller sin historie lytter folk
oppmerksomt. De forteller levende om livet i Kina, og hvordan de
har blitt misjonærer. Barna og ungdommene trenger seg på dem
etter møtet for å høre mer, og for å lære kinesiske ord og tegn.
Møtelederen kommer med en innsamlet pengegave fra
menigheten i en konvolutt. Anna og Grace smiler rådville og
sjenerte, og lurer på hva de skal gjøre. ”Er det greit at pengene går
til AsiaLink i stedet?” spør de prøvende, og håper at folk ikke blir
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Greker for greker og jøde for jøde. Oppholdet
i Narvik har også gitt anledning til å teste
skiferdighetene.

Asialink
Mer om Asialink finner du på
www.asialink.no

skuffet. ”Vi vil helst ikke ha pengegaver til oss”, forklarer de.
Utsendingene fra Kina har strenge prinsipper i omgang med
penger. Personlige gaver kan føre til feil fokus, og til fristelser som
kan true tjenesten.

Verdens ansikt endres
Det skjer store forandringer i verden – på mange hold. De økonomiske maktforholdene endres og Kina, verdens mest folkerike land,
vender seg utover. Slik er det også blant de kristne. En enkel, men
revolusjonerende idé har grepet mange menigheter, og oppslutningen vokser: ”Vi har fått evangeliet fra Judea via Vesten. Nå vil
vi i Østen gripe misjonsfakkelen og gå med evangeliet vestover til
unådde områder”. Misjonsfenomenet kalles ”Tilbake til Jerusalembevegelsen”, og representerer den største misjonsmobilisering i
historien. Kristne i flere asiatiske land har sluttet seg til, og det
snakkes om utsendelse av mer enn to hundre tusen misjonærer i
løpet av de neste tiårene.
Grace opplevde et vendepunkt når hun gikk
på bibelskole. Hun viet livet sitt til misjon.
Hun og forloveden var fra hverandre 1 ½ år
på grunn av tjenesten.

En ny generasjon misjonærer
Mange av de som gir seg til tjeneste for evangeliet kommer fra
kristne familier som lever i enkle kår på landsbygdene. De kinesiske mødrene har vært spesielt viktige i å få fram en ny generasjon misjonærer. Flere av ungdommene har søkt lykken i de store
fabrikkene i byene, men blitt skuffet over tomheten i det materialistiske livet. Andre har studert på universitet, men har opplevd
karrierejaget som meningsløst. I åndelig hunger og desperasjon har
de vendt seg til den Gud de lærte om hjemme, og har fått et livsforvandlende møte med Jesus.
Andre av de unge har viet livet til tjeneste for Gud etter å ha
blitt reddet på mirakuløst vis fra sykdom, ulykker og andre
vanskelige situasjoner. Kinas unge misjonærer er verken
bortskjemte eller skvetne. De er innstilte på å møte mangel,
motgang og forfølgelse, men det skremmer dem ikke. Den offervilje
som preger de kinesiske frivillige arbeiderne er tankevekkende og
inspirerende.
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Kinas menighetsvekst
Kinas kristne ble overlatt til seg selv etter at misjonærer og vestlige
kristne ledere ble kastet ut under kulturrevolusjonen (1966-76).
”Heldigvis”, vil noen tilføye. Det førte til fremveksten av husmenigheter, bygdebibelskoler og nettverk av omreisende forkynnere.
På tross av hard motstand og forfølgelse fra myndighetene har
menighetene vokst så kraftig at Kina i dag antagelig har den
største befolkning av gjenfødte kristne i verden.
Forfølgelsen har bidratt til å gjøre dem mer fokusert og
helhjertet. Bare idyll er det likevel ikke; også i Kina finner man
innslag av umodenhet og splittelse. Hovedinntrykket er likevel at
menighetene, på tross av mangel på materielle ressurser, er åndelig
livskraftige og dynamiske. Og de er overgitt til misjon.

Guds ord ga nytt perspektiv
Grace og Anna kommer fra Henan-provinsen, og er på hver sin
måte representative for denne tallrike generasjonen av unge misjonærer fra øst. Grace (28) kommer fra en kristen familie hvor både
mor og far og to søsken er engasjert i menighetsarbeid. Hun har
hatt en god oppvekst. På skolen var hun flink, og drømmen var å
få en god jobb og tjene mye penger – slik de fleste kinesere
drømmer om.
Men noe begynte å gå galt med læringen i løpet av
ungdomstiden. Hun mistet taket på skolefagene, gjorde det
dårligere, og avsluttet den obligatoriske skolegangen uten store
muligheter til universitetsutdannelse. Grace var dypt fortvilet, og
følte at framtiden var ødelagt. Så kom moren med det forløsende
forslaget: begynn på bibelskole!
Selv om Grace allerede hadde troen på Jesus ble studiene av
Guds ord et vendepunkt for henne. Hun fikk et nytt perspektiv på
livet, og viet seg til menighetsarbeid og senere misjon. Etter
misjonstreningen ble hun forlovet med en ung mann som også er
misjonær. Tjenesten gjorde at de ikke fikk sett hverandre på
halvannet år. Det er et stort offer for to unge mennesker som elsker
hverandre og venter på å få gifte seg! Man hørte likevel aldri et
negativt ord.
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«Vi vil helst ikke ha pengegaver
til oss», forklarer de. Utsendingene
fra Kina har strenge prinsipper i
omgang med penger. Personlige
gaver kan føre til feil fokus, og til
fristelser som kan true tjenesten.

Anna var dødssyk, men ble momentant
helbredet når menigheten samlet seg rundt og
bad for henne. Selv bad hun: “Gud, hvis du
vil redde meg, så skal jeg tjene deg med livet
mitt.

Frelse fra vold og fattigdom
Anna (25) kommer ikke fra en kristen familie, og har hatt en svært
vanskelig oppvekst, hennes historie er simpelthen hjerteskjærende.
Barna i familien var ofte syke, og den fattige familien måtte flere
ganger bruke sine siste penger på leger og sykehus. I tillegg ble
familien utsatt for den folkelige forakt som mange fattige opplever
i Kina, selv fra Annas besteforeldre. Fattigdom, sykdom og
konflikter knuget dem på kropp og sjel, og moren ble etter hvert
helt nedbrutt og mentalt syk.
Så begynte livsforvandlende ting å skje. Moren fikk en drøm
der en engel sa at hun skulle besøke søsteren. Her fikk hun høre
om søsterens omvendelse til Jesus, og fikk selv hjelp til å ta imot
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evangeliet. Hun ble dessuten helbredet. Ektemannen ble så rasende
da hun kom hjem og fortalte om sin nye tro at han slo og skadet
henne stygt. Anna ble forskrekket vitne til mishandlingen, og
tenkte at hun skulle vokte seg vel for å bli kristen.
Da Annas yngre bror var gammel nok til å begynne på skolen
fikk hun beskjed av faren om at hun nå måtte være hjemme og
hjelpe moren. De hadde ikke råd til å ha alle barna på skole, og
sønnen måtte prioriteres først. Kinesisk tradisjon er slik. Anna ble
skuffet og bitter for dette, for hun var flink på skolen, og hadde
store planer. Nå måtte hun nøye seg med bare 6 års skolegang.

Berget fra døden
Da Anna var 16 år gammel ble hun alvorlig syk igjen, og trengte
behandling på sykehus. Men de manglet penger. Siden hun var
jente var hun etter farens mening mindre viktig for familien, og
han sa at de bare fikk gi henne opp. Moren nektet, og begynte å
selge blodet sitt til sykehusets blodbank for å skaffe penger til
behandling. Hun ble igjen helt utmattet og svært syk selv. Faren
viste liten forståelse, og kritiserte moren som vanlig for å være
hysterisk og ufornuftig.
Legene fikk omsider undersøkt Anna, men erklærte snart at de
ikke kunne gjøre noe. Anna ble dermed liggende for å dø. Moren
og menigheten ville likevel ikke gi opp. De samlet seg for å be.
Anna formet motvillig også en bønn inni seg: ”Gud, hvis du redder
meg, så vil jeg tjene deg med livet mitt.”
Mens menighetens folk stod rundt henne og ba høyt opplevde
Anna et utrolig mirakel. Hun ble fylt av en varm kraft, og ble
fullstendig og momentant helbredet. Hun sprang opp av senga.
Legene trodde nesten ikke sine egne øyne.
Etter dette gikk Anna alltid sammen med moren til
menighetssamlingene. Faren var fortsatt hard, og brukte trusler og
vold for å holde dem unna de andre kristne. Han kunne blant
annet stenge Anna inne i et rom mens møtene pågikk. En av disse
gangene kom en mann fra menigheten hjem til dem, låste opp
døren og slapp henne ut. Anna forlot familien den dagen, og viste
seg ikke hjemme de neste fire årene.
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«Vi har fått evangeliet fra
Judea via Vesten. Nå vil vi i
Østen gripe misjonsfakkelen
og gå med evangeliet
vestover til unådde områder’.
Misjonsfenomenet kalles
‘Tilbake til Jerusalembevegelsen’, og representerer
den største misjonsmobilisering
i historien»

«Flere av ungdommene har søkt
lykken i de store fabrikkene i
byene, men blitt skuffet over
tomheten i det materialistiske
livet. Andre har studert på
universitet, men har opplevd
karrierejaget som meningsløst.
I åndelig hunger og desperasjon
har de vendt seg til den Gud de
lærte om hjemme, og har fått et
livsforvandlende møte med Jesus»

Først gikk hun på bibelskole, deretter deltok hun i
misjonstrening og menighetsarbeid i en provins langt unna. Av og
til ringte hun hjem for å oppmuntre moren, og fortelle hva som
skjedde. På tross av at det var vanskelig tilga hun faren. Hun ba
inderlig for familien hver dag, og klamret seg fast til håpet om det
utrolige: at også faren hennes skulle gi livet til Jesus. Og det
utrolige skjedde. I 2009 ledet en mann fra menigheten faren til tro
gjennom mange samtaler og stor tålmodighet. Nå støtter faren
Anna i det viktige arbeidet, og hun er full av takknemlighet over
nok et bevis på Guds makt og trofasthet.

Hvorfor misjon i Norge?

«God engelskundervisning er
svært etterspurt over hele Kina.
De studentene som er i Norge
og andre land for å lære språk,
biologi, teknologi, internasjonal
politikk, osv, vil uten tvil være
morgendagens ledere i Kina, og
i kinesiske foretak rundt om i
verden. Å nå frem til disse med
evangeliet vil kunne vise seg å få
stor betydning»

Hvorfor reiser kinesiske misjonærer til Norge? Kinesiske kristne
stiller selv dette spørsmålet fordi deres visjon først og fremst
handler om å bringe evangeliet til den unådde verden. Norge
oppfattes som et rikt land med en kristen kultur og mange ressurssterke menigheter. For Anna og Grace kom avtalen i gang på
grunn av mangeårige relasjoner mellom AsiaLink og menigheter i
Kina. Noen av de kinesiske lederne var i tvil om dette var rett bruk
av ressurser, men etter å ha vurdert forslaget ble de enige om å
sende to misjonærer som en prøveordning. Man ville arbeide blant
de kinesiske studentene for å høste erfaringer fra dette. Det er et
paradoks at Kina i dag antagelig har en større andel troende
kristne i befolkningen enn det Norge har, til tross for vår tusenårige kristne arv. Misjonærer til Norge er kanskje derfor ikke så
malplassert.

Kinas nye ledergenerasjon
Tallet på kinesiske studenter i Norge har økt kraftig de siste årene,
og utgjør nå flere hundre. Bare i Nord-Norge er det sannsynligvis
mer enn 300 studenter fra Kina. Studentene er et tegn på den nye
åpenheten og interessen for internasjonale relasjoner. Kina har
overskudd på sin utenrikshandel, og investerer enorme summer i
mange land. De er stadig på jakt etter ny teknologi, å sikre seg
naturressurser og å delta i forskning. Kina leder an blant de fremadstormende økonomiene i verden, etterfulgt av India, Brasil, Russland og Ukraina. Kinas styrke i forhold til de andre synes å være at
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de har et sterkt og velorganisert styresystem, en sosial profil på
samfunnsutviklingen hjemme, og en arbeidsdisiplin og kremmerholdning som ligger dypt i kulturen.
Fremmede språk er en svakhet hos kineserne. De har like
vanskelig for å lære seg utenlandske språk som utlendinger har for
å lære kinesisk. God engelskundervisning er derfor svært etterspurt
over hele Kina. De studentene som er i Norge og andre land for å
lære språk, biologi, teknologi, internasjonal politikk, osv, vil uten
tvil være morgendagens ledere i Kina, og i kinesiske foretak rundt
om i verden. Å nå frem til disse med evangeliet vil kunne vise seg
å få stor betydning. Lett er det imidlertid ikke, i hvert fall var det
ikke lett i Narvik.
Nordmenns innekultur var én sak, men den var likevel enklere
å takle enn den påfallende mangelen på interesse for kontakt blant
de kinesiske studentene. Anna og Grace møtte der en
karrierebevisst gruppe studenter som var oppslukt av studiene, og
som virket lite interessert i fritid og sosiale aktiviteter. De studerte,
leste på lesesalene, gikk hjem for å spise, og leste videre hjemme til
de la seg for å sove. Noen hadde jobber på si i tillegg. Noe kontakt
oppnådde de likevel.

Tilbake i Kina
Anna og Grace er nå tilbake i Kina, hjemme hos sine familier og
menigheter for en periode. De etterlater seg hundrevis av venner i
Norge, og noen har også tatt imot Jesus som følge av deres
innsats. Deres likefremme, humørfylte og avvæpnende måte å være
på gjorde at de vant seg venner over alt, både blant barn,
ungdommer og voksne. Vennene som kjenner dem godt elsker dem
desto høyere. De er to unike, helhjertede og ekte mennesker som
har viet livet sitt til å tjene Jesus, og som gjør det med ukuelig tro
og smittende glede. Tenk deg en hær av slike misjonærer; da
virker ikke oppfyllelsen av misjonsbefalingen langt unna! n
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På reiser i Nord-Norge har Grace og
Anna fått nyte den storslagne nordnorske naturen, som her i Trollfjorden.

Guds bygningsmenn
Apostlers og profeters grunnvoll
Del 1 av 2

Tekst: Arne Olav Røe,
arneolavroe@gmail.com

Når vi forstår hva slags menighet Gud ønsker å bygge, er
det lettere å forstå hvorfor det er så viktig å gi rom for
apostler og profeter. Gud ønsker menigheter hvor Jesus er
i sentrum, hvor alt som stjeler hans plass og ære blir
avslørt. I dagens Norge er det viktigere enn noen gang å
gi apostler og profeter rom til å legge fundamentet for
menighetene.
Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus
Jesus selv som hjørnesteinen. (Ef 2,20)

Hva vil Jesus at menigheten skal være?
Arne Olav Røe, gift, bor i Trondheim,
et barn. Bibellærer, jobber i Skatteetaten.

I Matteus 16,18 sier Jesus at han vil bygge sin menighet. Menigheten er derfor hans eiendom. Formålet med menigheten er ikke
bare å møte mine og dine behov. Den har en mye større misjon – å
bli alt det Gud ønsker den skal være:

••
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Menigheten er Guds hus, hvor Jesus er hjørnesteinen. Han er
den som danner retning for huset. Vårt fellesskap skal være et
sted hvor Gud kan bo med sitt nærvær, og være et møtested
mellom Gud og mennesker på jorden (Hebr 3,6).

••

Menigheten er Guds tempel. Det å bære fram offer for Gud på
ulike måter (blant annet lovsang) er til glede for Gud (1 Kor
3,17; Hebr 13,15f; 2 Kor 9,12).

••

Menigheten er Jesu kropp. Vi er lemmer på denne kroppen,
hvor Jesus er hodet. Likesom hjernen styrer kroppens
bevegelser, er vi ment til å ledes av Den Hellige Ånd i
hverdagen. Og slik som lemmene har ulike oppgaver, har vi
ulike roller å fylle i menigheten, ut fra den nåde Gud gir hver
enkelt (1 Kor 12,27).

••

Menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll. Det ligger et
mandat for menigheten å vise verden hva sannhet er. Vi er
kalt til å stå for sannheten, og formidle den med nåde til våre
medmennesker (1 Tim 3,15; Joh 1,17).

••

Menigheten er kalt til å være en kriger. Ikke mot andre
mennesker, men mot ondskapens krefter og åndelige makter
som står imot Gud. Bønn er derfor en viktig del av
menighetens oppdrag. Likeså har Gud tenkt å synliggjøre sin
mangfoldige visdom for den usynlige verden gjennom
menigheten (Ef 6,11ff; 3,10).

••

Menigheten er Jesu brud. Slik som en brud forbereder seg til
bryllupet med sin brudgom, er menigheten kalt til å gjøre seg
klar til Jesu gjenkomst. Dette skjerper oss derfor til å leve rent
og hellig, siden ingen vet nøyaktig når Jesus kommer tilbake
(Åp 21,9).

••

Menigheten er fellesskapet av dem som har sluttet seg til
evangeliet om Guds rike. Menigheten kan derfor ikke ha nok
med seg selv, den er et arbeidslag med oppdrag om å utbre
Guds rike i alle samfunnslag og nasjoner (Apg 13,1-3).

«Formålet med menigheten er ikke
bare å møte mine og dine behov.
Den har en mye større misjon
– å bli alt det Gud ønsker
den skal være»

«Som vi ser, har Gud laget ganske
detaljerte tegninger av hvordan
huset hans skal se ut. Derfor kan
ikke hvem som helst bygge dette
huset»

Som vi ser, har Gud laget ganske detaljerte tegninger av hvordan
huset hans skal se ut. Ikke bare har han gitt oss tegningene, men
han gir også bygningsmenn, som bygger med visdom og innsikt
		
33

fra Gud. Det er ikke tilstrekkelig å være en engasjerende forkynner
eller å ha teologisk utdannelse. Menigheten kan ikke bli det huset
Gud lengter etter uten at apostler og profeter får legge fundamentet i dette huset (Ef 2,20; 4,11-14; 1 Kor 3,10; 12,28).
Når disse tjenestegavene ikke får rom i menigheten, er det stor
fare for at den kan komme inn på sidespor, både i forhold til
verden omkring og til Gud. Menigheten kan bli for opptatt av å
reagere på alt som foregår i verden og bli opphengt i å kritisere
umoral og synd. Eller den kan bli for influert av verden og ta form
av de verdier og tanker som preger samfunnet ellers, for eksempel
knyttet til samboerskap og “menighetsshopping”. Eller den kan bli
preget av en uavhengighet av Gud gjennom en falsk trygghet i
metoder og kristne konsepter.
Jeg vil derfor se nærmere på hva som kjennetegner apostler og
profeter som Gud reiser opp i vår tid, slik at vi kan gi rom for disse
tjenestegavene mellom oss.

Del 1: Kjennetegn på en apostel

«Når disse tjenestegavene ikke
får rom i menigheten, er det stor
fare for at den kan komme inn på
sidespor, både i forhold til verden
omkring og til Gud»

Først og fremst er en apostel en disippel, en tjener for andre og en
kristen bror. Ingen i Guds rike er unntatt fra å kjenne seg skrøpelig
og avhengig av andres oppmuntring og støtte, heller ikke en
apostel (1 Kor 2,3; Fil 2,26f). Alle kristne, også apostler, er hjelpeløse uten Guds nåde for å kunne fungere i Guds kall.
Videre ser vi i Guds ord at Kristi hemmelighet er åpenbart for
apostler og profeter (Ef 3,5). Gud reiser opp apostler for å gi oss en
grunnleggende forståelse av oppdraget Gud har gitt oss. De er
opptatt av å formidle ting fra Guds perspektiv, ikke ut fra hva som
passer oss best. De tar utgangspunkt i hva Jesus har gjort for oss,
og formidler en visjon av Kristus på tronen. Evangeliet de
forkynner, vil Ånden bekrefte ved tegn, under og mektige
gjerninger (2 Kor 12,12).
Et annet kjennetegn på apostler er at de er lidenskapelig
opptatt av å knytte menigheten til Jesus (2 Kor 11,2). De er opptatt
av at menigheten har sine røtter og kilder i Kristus, slik at den
riktige frukten kan vokse fram. I møte med utfordringer vil de
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heller ta et oppgjør med kilden til utfordringene enn å bøte på
symptomene.
Lidenskapen for Jesus gjør at de vil være på vakt mot at
menigheten forenes rundt andre kampsaker enn evangeliet, eller at
menigheten blir selvopptatt og bedagelig. Videre vil de også være
våkne for om forkynnere eller lederne knytter mennesker til seg
selv og tillater egne «fanklubber», hvor enkeltpersoner stjeler
oppmerksomhet fra Jesus Kristus (1 Kor 1,10-13).
En annen side ved dette, er om vi blir mer knyttet til
kirkesamfunnet enn til Jesus Kristus. Vi er satt til å forsvare
evangeliet (Fil 1,16), men ikke til å forsvare institusjoner, metodikk
eller tradisjoner som kjennetegner menigheten. En apostel vil være
ivrig etter å knytte menigheten til Jesus, og ikke gi rom for at noe
kommer imellom.
Et neste kjennetegn på en apostel er at han er en klok
byggmester, hvor fundamentet er Jesus Kristus (1 Kor 3,9f).
Apostolisk forkynnelse bygger mennesker sammen til en menighet.
Det fins mye kristen forkynnelse som kun fokuserer på
«meg-og-Gud», men en slik forkynnelse bygger ikke mennesker
sammen. Videre vil en apostel aldri arbeide alene med byggingen
av Guds hus, men gi rom for andre tjenestegaver. Siden han ser
tegningen, ser han at han er avhengig av alle de andre for å få
oppdraget fullført, og får folk til å fungere sammen ut fra den
nåden Gud har gitt hver enkelt.
Videre ser vi også at en apostel har autoritet til å felle
beslutninger i menigheten (1 Kor 5,1-5). Både i form av å fatte
beslutninger i vanskelige saker menigheten selv ikke makter å løse,
og i form av å sette inn eldste i menigheten.
Menigheten er til for Gud. Det er derfor avgjørende at vi gir
rom for å la apostler arbeide mellom oss, slik at «Kristi legeme kan
bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn
og i kjennskap til ham, og vi blir den modne mann, som har nådd
sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde.» (Ef 4,12-13).
Vi trenger også å gi rom for profeter blant oss, noe jeg vil
komme inn på i neste nummer av bladet FOLK. n

«Gud reiser opp apostler for å gi
oss en grunnleggende forståelse av
oppdraget Gud har gitt oss. De er
opptatt av å formidle ting fra Guds
perspektiv, ikke ut fra hva som
passer oss best»
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Misjonærer til
ishavsby og midnattssol

Tekst: Øydis Karlsen,
oydis.merete@gmail.com

«Layi undersøker ulike
alternativer, men er fast
bestemt på at han ikke vil reise
til ett land der det er mange
kristne. Han ønsker å være
misjonær blant folket han
kommer til»

Høsten har meldt sin ankomst til Tromsø, slik den alltid
gjør på denne tiden av året. De flotte og majestetiske
fjellene som omgir byen er i forskjellig høyde, og de som
rager høyest har allerede kledd på seg den hvite
vinterluen. Men mye kan skje når det gjelder været her
oppe i nord, slik at luen kommer nok av og på noen
ganger før den endelig blir dratt nedover ørene og får
være der til langt utpå våren.
Midt i denne arktiske naturen bor Sarah og Layi Adekoya sammen
med sine 3 barn. De kommer fra Nigeria der de begge er oppvokst
og har slitt sine barnesko. Layi vokste opp i en “vanlig” nigeriansk
familie, mens Sarah kommer fra en familie der mor er nederlandsk
og far er nigeriansk. Da Sarahs mamma flyttet til Nigeria ble det
bestemt at hun skulle integreres så godt som mulig, og i hjemmet
var det ikke snakk om å kommunisere på flere språk, her var
engelsk det språket som alle forstod.
Hjemmet til familien Adekoya er for tiden under om- og
utbygging. Sarah er den mest praktiske av dem, og hun forteller
med ett smil om munnen at Layi helt fra barnsben av er opplært til
at ledig tid kunne brukes med nesen i en bok. På godt norsk vil vi
vel kunne kalle ham en bokorm.
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Ville ta mastergrad i et land med få kristne
Jeg har fått i oppdrag å finne ut hvorfor Sarah og Layi kom til
Tromsø, og du inviteres herved med på en reise i fantasien uten
tidsbegrensning. Vi setter oss godt til rette på fantasiflyet og
spenner for sikkerhets skyld beltet godt fast om livet. Vi lander i
Nigeria i 1990 der Layi tar beslutningen om at han skal ta mastergraden sin utenfor Nigerias grenser. Han undersøker ulike alternativer, men er fast bestemt på at han ikke vil reise til ett land der det
er mange kristne. Han ønsker å være misjonær blant folket han
kommer til. Ut fra denne beslutningen er USA utelukket, mens
Storbritannia frister. Det er vanskelig å få finansieringen for
studiene i Storbritannia i orden, men etter en tid ordner det seg.

Sarah og Layi Adekoya er fra Nigeria, men
Gud talte til dem om å bosette seg i Tromsø.
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«Det at en vet hvorfor en er her
gjør den store forskjellen. Det
handler om å tilpasse seg slik at
en blir en del av det folket en skal
leve sammen med»

Likevel kan det virke som Gud har andre planer for Layi. Nå som
finansieringen er i orden får han ikke visum. Sarah og Layi
bestemmer seg da for at Layi skal fullføre sin mastergrad i Nigeria.
Men i Layi sitt hjerte ligger det nok en misjonærdrøm. Han får
tips om å oppsøke forskjellige ambassader og finne ut om de har
søknadspapirer til studieplasser som kan være aktuelle. På den
norske ambassaden finner Layi søknadspapirer fra Universitetet i
Tromsø. Søknadspapirene er til det studiet som er aktuelt for ham,
og han søker og kommer inn. Layi reiser til Tromsø for å studere i
to år, og vi er raske til å komme oss om bord i fantasiflyet slik at
vi kan være med for å se hvordan dette går. Det han vet om Norge
er det han har lest etter at studieplassen ble hans. Dette blir spennende.

Kulturforskjeller
Layi ankommer Tromsø og treffer noen afrikansk studenter som
har kontakt med Kristent Felleskap der, og de forteller at tolking til
engelsk tilbys i menigheten. Han må ha likt det han fant, for han
har siden vært en del av menigheten og er i dag en av to eldste.
Han finner seg fort til rette, men oppdager også at det er enkelte
kulturforskjeller, blant annet har de bussruter i Tromsø. Det kan
fort bli kaldt i vinterkulda når en bare går for å ta bussen når en er
klar, og bussen ikke kommer før om en halv time. Layi er en høflig
og imøtekommende kar slik at det er helt naturlig for ham å hilse
på dem han møter på bussen, men det er ikke alltid hilsenen blir
gjengjeldt. Nordmenn er ikke mest kjent for å være spontane og
utadvendte. For Layi er det viktig å lære seg norsk siden han er i
Tromsø for å være en sjelevinner for Herren, samtidig som han er
student. Det er viktig å kunne kommunisere med folk han treffer
på sin vei.

Bosette seg i Tromsø?
Sommerferien tilbringes i Nigeria sammen med familien og når
Layi så vender nesen nordover for siste innspurt, er det kun ett år
igjen. Men Herren har andre planer og de deler han med Layi. Gud
vil at Layi og familien skal bosette seg i Tromsø. Sarah får en
e-post med spørsmål om hva hun synes om dette. Sarah er tann38

lege og holder på med spesialisering. Det er vanskelig å få denne
spesialiseringen og hun vet at om hun slutter nå er det liten, for
ikke å si ingen sjanse for at hun får tilbudet igjen. Men Herren
taler til Sarah i en drøm og hun vet at hun må handle. Herren
lover at han skal ta seg av alt og at alt skal ordne seg. For at Sarah
skal få praktisere som tannlege i Norge må hun lese alt på nytt og
så ta eksamen. Hun er hjemmeværende i fem år, og drømmen om
praktiserende tannlege i Norge er lagt til side. Men både Gud og
Layi er klare på at hun må gjøre det som skal til for å bli tannlege i
Norge. Sarah tar sats og opplever at Herren er med, og hun fullfører eksamen med glans.

Brobyggere
Sarah og Layi har raskt funnet seg til rette i Tromsø og når jeg
spør om det med integrering kommer det raskt fra Layi - “det at en
vet hvorfor en er her gjør den store forskjellen”. Det handler om å
tilpasse seg slik at en blir en del av det folket en skal leve sammen
med. Sarah og Layi har også vært brobyggere mellom kulturforskjeller i menigheten. Sarah har en unik forståelse for både europeisk og afrikansk kultur siden hun har vokst opp i et duokulturelt
hjem, som har kommet til nytte ved at hun kan sette fingeren på
utfordringer og klarere se løsninger.

Etter mørketid kommer lys og varme
Samtidig med at kulde og mørketid inntar Tromsø by kommer
mange nye studenter til byen. Universitetet i Tromsø ønsker folk
som kan hjelpe disse til rette i nye omgivelser og da har blant
annet Layi meldt seg som frivillig medhjelper. Han vet hvordan det
er å være ny i byen og ukjent med både kultur og språk. Sarah har
kjent på kroppen hvordan det føles når solen kommer tilbake som
annonsert, men at den ikke gir varme slik en forventer - det blir
bare enda kaldere. Sarah forteller at de har pizzakvelder for nye
studenter der de informerer om byen, menigheten og andre viktige
ting en bør være oppmerksomme på. Etter hvert som jeg hører
henne fortelle er det en setning som stadig kommer tilbake, nemlig
det å gi oppmuntring etter hvert som tiden går. Det kan være tøft å
komme fra varme land og oppleve kulde og mørketid slik en gjør i

«Når jeg hører henne fortelle
er det en setning som stadig
kommer tilbake, nemlig det å gi
oppmuntring etter hvert som tiden
går»
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Tromsø. For Sarah er det da viktig å kunne fortelle at hun av erfaring vet at en vakker dag må mørke dager vike for lyse dager, ja
det vil faktisk være lyst døgnet rundt. Kulden vil også måtte trekke
seg tilbake for å gi rom for varmere dager. Det er ingen tvil om at
familien Adekoya bidrar sterkt til at nye studenter finner seg til
rette og føler seg mer og mer hjemme, både i menigheten og i
byen.

Fundamentet er det samme

«Det er nok slik at utlendinger
som kommer til gudstjenestene
våre tilpasser seg den norske
settingen, men over tid ser vi at
gudstjenesten sakte men sikkert
endres slik at mangfoldet kommer
mer og mer til syne»

Min kjennskap til gudstjenester i Afrika er det jeg har sett på
DVDer fra store kampanjer, av store folkemengder med mye liv.
Det sprudlende uttrykkes i dans og musikk, ganske forskjellig fra
det jeg er vant til i norske gudstjenester. Når jeg spør Sarah og
Layi om dette sier de at det de finner i Norge har det samme
fundamentet som de kjenner hjemmefra, det er bare formen som
kan være ulik. Det er nok slik at utlendinger som kommer til gudstjenestene våre tilpasser seg den norske settingen, men over tid ser
vi at gudstjenesten sakte men sikkert endres slik at mangfoldet
kommer mer og mer til syne.
Sarah og Layi er godt etablert i Tromsø. De opplever at de er
der Gud vil ha dem, og de har erfart at om en søker Guds rike først
så får en alt det andre i tillegg. Layi har fått sin doktorgrad og
Sarah er tannlege. I menigheten Kristent Fellesskap Tromsø er de
ett av parene som er med i lederteamet og de bidrar med det Gud
har gitt dem av gaver og evner. De er også brobyggere som er med
på å gi studenter varme og hjelp til å mestre hverdagen i en helt
ny del av verden. n
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“

KLASSER PÅ INTERNETT.
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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Lederskap starter i det usynlige
Kristent lederskap - del 2

Tekst: Terje Dahle,
tedahle@gmail.com

«Kristent lederskap er å formidle
Kristus, ikke å bruke Jesus for
å fremme egne ideer og tanker.
Derfor trengs det en åpenbaring
som er så klar og tydelig at Jesus
skinner igjennom alt vi gjør»

I den første artikkelen om lederskap skrev jeg om hva som
kjennetegner kristent lederskap: at Jesus Kristus er i
sentrum for alle ting, og at han er kilden til alle
beslutninger. Det betyr at kristent lederskap utøves i alle
sammenhenger i samfunnet.
Etter hvert skal vi i denne artikkelserien også se på det å være
kristen og leder i samfunnet. Når vi ber om at Guds rike skal
komme og at hans vilje skal skje, betyr det at vi skal formidle Guds
rike inn i alle deler av samfunnslivet. Da er lederskap avgjørende,
og kristne ledere spiller en nøkkelrolle for at dette skal skje.
Problemene vi ser i verden i dag med korrupsjon, grådighet og
fattigdom gjør behovet for kristent lederskap høyaktuelt. Forsøk på
å løse problemene gjennom løsrivelse fra restriksjoner (les kapitalisme) eller ytre kontroll og styring (les sosialisme eller kommunisme) mislykkes når lederne mangler moral og integritet.

Kristent lederskap starter hos Gud - åpenbaring
Abraham blir kalt de troendes far (Rom 4,11). Det hele startet med
en åpenbaring fra Gud. Gud viste seg for Abraham, talte til ham og
ledet ham ut fra det Gud viste ham i det usynlige. Gud gav løfter
om en sønn som skulle bli en tallrik ætt og et land. Han viste ham
en by som hadde Gud som byggmester og skaper (Hebr 11,10).
Abraham bodde aldri i en by, men hele sitt liv i telt (1 Mos 12,1ff;
13,14-17; 15,1-6). Og det gikk så lang tid før Abraham fikk sønnen
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Gud lovte ham at han prøvde å finne en løsning på egen hånd, og
som ikke ble vellykket (Ismael). Men Gud holdt løftet sitt, og Sara
og Abraham fikk sønnen Isak.
Da Josef hadde fått profetiske drømmer om framtida, gikk han
til brødrene sine og fortalte de gode nyhetene (1 Mos 37,5ff).
Brødrene ble misunnelige og sinte, og prøvde å ødelegge for ham
ved å selge ham som slave til Egypt. Men Josef holdt fast på
drømmen og møtte motstand og prøvelser uten bitterhet og resignasjon. Josef tok vare på hjertet sitt i alt han gikk igjennom. Når
han til slutt kom i posisjonen Gud hadde lovet ham, kunne han
møte brødrene sine med nåde og hjelp, uten sinne og hevn (1 Mos
45,3-8).
Dette sier noe grunnleggende om lederskap: Det starter i det
usynlige. Vi leder ut fra åpenbaring, det Gud viser oss, og ikke ut
ifra ytre ting. Når Peter bekjenner den åpenbaringen han har av
Jesus som Guds sønn, får han oppdraget om å lede (Matt 16,1618).
Paulus får i oppdrag å lede Guds rike når han møter Jesus på
veg til Damaskus (Apg 9,1-30). Han sitter i tre dager i Damaskus
uten å verken spise eller drikke etter det overveldende møtet med
Kristus. Da han referer til denne hendelsen senere sier han at dette
himmelske synet (visjonen) har styrt livet hans siden (Apg 26,19).
Paulus sa senere at han ikke ville vite av noe annet enn Jesus
Kristus (1 Kor 2,1-2), og at alt annet enn å kjenne Jesus var bortkastet (Fil 3,7-8). Kristent lederskap handler derfor om et møte med
Jesus der han blir i sentrum, og at fellesskapet med ham er en del
av hverdagen. Lesing og studering av Guds ord, bønn alene og
sammen med andre og lovprisning og takk er en naturlig del av en
kristen leders liv. Slik holdes åpenbaringen av Jesus varm og blir
dypere og rikere med årene.
Kristent lederskap er å formidle Kristus, ikke å bruke Jesus for
å fremme egne ideer og tanker. Derfor trengs det en åpenbaring
som er så klar og tydelig at Jesus skinner igjennom alt vi gjør.
Resultatet av dette er tydelig i hverdagen. Der kristne ledere gir
åpenbaringen av Jesus videre blir folk trygge, begeistret og fulle av
håp og tro. Miljøet preges av varme, latter og energi, fordi Jesus er
midt i blant dem. Dette er en sterk kontrast til utrygghet og usik43

«Der kristne ledere gir
åpenbaringen av Jesus videre blir
folk trygge, begeistret og fulle
av håp og tro. Miljøet preges av
varme, latter og energi, fordi Jesus
er midt i blant dem. Dette er en
sterk kontrast til utrygghet og
usikkerhet som preger miljøer der
ledere kun formidler kunnskap og
kristne meninger, mens knytningen
til Jesus er svak»

kerhet som preger miljøer der ledere kun formidler kunnskap og
kristne meninger, mens knytningen til Jesus er svak.

relasjoner er nøkkelen

«Jesus sier at vi er alle søsken, at
fokuset skal være å tjene de andre
og at det er den felles knytningen
til Gud som Far er nøkkelen. Titler
og posisjoner er ikke en del av en
kristen ledertankegang. Dette var
radikalt den gangen, og det er like
radikalt i dag»

I verden er det vanlig at en leder får en tittel med visse oppgaver
knyttet til, som skal utføres på best mulig måte. Dess bedre en
utfører de forventede oppgavene, dess bedre vurdering får en som
leder. Noen lykkes, andre mislykkes, alt etter hvor godt de klarer å
fylle den tildelte rollen. I Guds rike er det annerledes: Gud arbeider
gjennom relasjoner.
I Guds rike møter hver enkelt Jesus Kristus, og så lever vi ut
Jesus-livet i fellesskap med andre mennesker. Vi får en kilde på
innsiden som flyter ut til andre (Joh 7,37-38). Vi gjenkjenner Jesu
liv i hverandre og vi får rom og frihet til å fungere ut fra den
utrustningen han har gitt oss (Ef 4,7; 1 Pet 4,10-11). Det betyr at
først kommer livet i fellesskap med Jesus, deretter følger struktur
og form.
Når Jesus snakker om lederskap i Bibelen, advarer han mot
skriftlærde og fariseere, og han bruker sterke ord i møte med dem
(Matt kap 23). De var opptatt av form, posisjon og makt, de likte å
ha anseelse, rette titler, være synlige og få ære og makt. Jesu
beskrivelse av datidens maktstrukturer er akkurat den samme som
vi ser i dag. Det er andre titler og roller, men den grunnleggende
dynamikken er den samme.
Jesus sier at vi er alle søsken, at fokuset skal være å tjene de
andre og at det er den felles knytningen til Gud som Far er
nøkkelen. Titler og posisjoner er ikke en del av en kristen ledertankegang (Matt 23,8-11). Dette var radikalt den gangen, og det er like
radikalt i dag.
Jesus var opptatt av å vise at han var sendt av Far (Joh 5,19;
8,28; 20,21). Det Jesus sa og gjorde hadde opphav i en relasjon til
Gud som Far. Dette formidlet han videre til disiplene da de fikk
oppdraget om å gå foran og lede utbredelsen av Guds rike. Relasjonen til Gud som Far ble en del av apostlenes liv og undervisning (Ef 2,18-22).
Når Jesus beskrev relasjonen mellom sine etterfølgere, snakket
han om familie, søsken og venner (Joh 15,14-15; Matt 23,8). Det er
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relasjoner bygd på vårt felles opphav i Gud som far, og ikke på de
funksjonene og rollene vi har. Ingen titler eller posisjoner må
komme foran den grunnleggende familieerfaringen. Familierelasjonen fjerner alt som bygger opp om makt og posisjoner som
skaper skiller og avstand mellom mennesker.
Det at vi alle forholder oss til Gud som far, gjør at hierarki ikke
har noe plass. Et hierarki krever et menneske på toppen av maktpyramiden, mens i Guds familie er Gud alles far. Alle har en
direkte tilknytning til ham. Det nye livet i Jesus Kristus har tatt
bolig i hver enkelt av oss, og alle kjenner Gud (Jer 31,33-34). Vi
fødes inn i Guds familie (Ef 2,19-20), og vi lever i tro (Rom 1,5;
1,16-17). Dette bringer oss inn i et liv med Gud og hverandre der
vi er ett i Jesus som søsken (1 Joh 5,1). Det er ikke et liv i et
vakuum, men i fellesskap med søsken og familie. Vi får leve et liv
preget av tro, indre overbevisning, samvittighet og fred.
Da blir vi ikke en kasteball for alle slags meninger og
mennesker (Ef 4,14-16), men vi gjenkjenner de lederne som Gud
reiser opp fordi vi har Ånden i vårt indre og gjenkjenner Kristi liv i
dem. Dette setter også grenser for hvor langt den enkelte leder kan
gå i å styre den enkeltes liv, fordi enhver må leve i tro og med god
samvittighet. Da kan vi gi oss til hverandre, leve i Guds ordning og
ta del i et verdensvidt oppdrag med de gavene Gud har gitt oss.
Hva det innebærer skal vi se på i neste artikkel. n
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«Ingen titler eller posisjoner
må komme foran den
grunnleggende familieerfaringen.
Familierelasjonen fjerner alt som
bygger opp om makt og posisjoner
som skaper skiller og avstand
mellom mennesker»
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Verden blir ikke den samme.
Bibelskoletur til India
Sliten etter en lang flytur tar jeg sats og slenger meg på
sengen. Det hele ender med et brak. Harde, korte senger
var noe jeg bare måtte vende meg til på denne turen.
Men øm skulder og hofte til tross: Mitt første møte med
India, og jeg er allerede solgt!
Vi setter oss på flyet, spent på hva de to neste ukene vil bringe.
Omsider lander vi i Delhi og idet vi går ut av flyet slår både
varmen og luktene mot oss. Plutselig står vi midt i en annen
kultur, i et annet land, på andre siden av jordkloden. Vi kjører
gjennom gatene, forbi en og annen ku, i veikantene har noen av
byens fattigste satt opp gamle presenninger som de bor under.
Taxien stopper i et veikryss og unge mennesker med triste ansikter
banker på ruten for å be om penger. Kjøreturen går videre til
hotellet der vi skal få noen få timers søvn før vi flyr videre til
nordøstsiden av India neste dag. Vi ankommer hotellet, allerede
fulle av inntrykk. Sliten etter en lang flytur tar jeg sats og slenger
meg på sengen. Det hele ender med et brak. Harde, korte senger
var noe jeg bare måtte vende meg til på denne turen. Men øm
skulder og hofte til tross: Mitt første møte med India, og jeg er
allerede solgt!

Tekst: Anne Guro Tretteteig,
agtretteteig@gmail.com

«Plutselig står vi midt i en annen
kultur, i et annet land, på andre
siden av jordkloden»

Hjemmebesøk
Vi reiste til en landsby med bare noen få kristne. Vi skulle tilbringe
noen dager der og ha samlinger på kveldene med fokus på Guds
kjærlighet og hans helbredende kraft. På dagtid gikk vi rundt på
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Bilde på venstre siden: Tur til India med
bibelskolen: en annen kultur, et annet land,
på andre siden av jordkloden.

«Men nå, sa hun, skulle hun gå
rett til rektor og spørre om lov til
å samle de kristne på skolen for å
be. I tillegg fortalte hun at hun var
overbevist om at Gud hadde gjort
noe mer i henne, at han hadde
helbredet henne»

besøk i husene landsbyen. Vi ble tatt godt imot i hjemmene og fikk
servert den ene te-koppen etter den andre. En av utfordringene i
India er hinduismen med sine mange guder, som alltid har plass til
flere. Det skal ikke så mye til for at en hindu tar imot Jesus, men at
Jesus skal være eneste Herre og Frelser er derimot ikke like enkelt.
Vi forkynte evangeliet, ba for syke og inviterte til samlingen på
kvelden. Flere av dem dukket opp, og i løpet av dagene vi var der
ga omlag 20 personer respons på evangeliet. Jeg vet ikke hvor alle
er i dag, men flere av disse var mennesker som virkelig tok et
standpunkt for Jesus og var med på å starte en menighet i landsbyen.

Gud snur en vanskelig situasjon opp ned
Senere på turen møtte vi en jente på rundt 16 år som et halvt år i
forveien hadde fått beskjed av legene om at hun ikke hadde mer
enn to år igjen å leve. Dette var en jente med en tøff familiebakgrunn. Hun hadde tibetansk mor og nepalsk far. Ingen av besteforeldrene hennes hadde godkjent ekteskapet og de verdsatte dermed
heller ikke barna deres. De behandlet henne og søskenene hennes
som tjenere, ikke barnebarn. Faren til jenta var alkoholiker og
drakk bort mesteparten av familiens penger, og flere ganger var
hun vitne til at moren ble slått til blods av sin mann, og hun ble
også selv slått av faren. Hun beskrev en svart tilværelse uten
fremtid og håp.
Men Gud er stor og mektig, og på mirakuløst vis grep han inn i
familien og snudde opp ned på situasjonen. Vi hadde en samling i
familiens hjem. Stuen var stappfull og utenfor døren sto folk tett i
tett. Det kom et profetisk ord til denne jenta om å være frimodig
og stå fram som kristen. Vi la hendene på henne og ba for henne i
forhold til ordet. Litt senere snakket jeg med henne og hun fortalte
meg om dommen hun hadde fått fra legene. Hun fortalte også at
hun hadde vært kristen en god stund, men ikke turt å stå fram som
kristen på skolen og syntes det hele hadde vært vanskelig. Men nå,
sa hun, skulle hun gå rett til rektor og spørre om lov til å samle de
kristne på skolen for å be. I tillegg fortalte hun at hun var overbevist om at Gud hadde gjort noe mer i henne, at han hadde
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Smilende og imøtekommende barn.

helbredet henne. Når jeg snakket med henne etter at jeg hadde
kommet hjem, fortalte hun hvordan hun hadde gått fram på
skolen. Rektor hadde gitt henne en liste over kristne på skolen, og
hun hadde spurt hver enkelt om de ville treffes i skoletiden for å be
sammen. I begynnelsen fikk hun med seg et par-tre andre, og før
jul samme år samlet de godt over hundre på skolen, med fokus på
Jesus. Fremdeles, snart seks år senere, lever hun og er i brann for
Jesus og for at de rundt henne skal møte Han!
Det er så mange historier og mennesker jeg kunne fortalt om. Hver
enkelt er et vitne på Guds storhet og mirakuløse inngripen. Det er
snart seks år siden jeg reiste på teamtur med Bergen Bibelskole,
men inntrykkene sitter fremdeles sterkt. For meg vil det være
historier, opplevelser og erfaringer som vil følge meg livet ut. Å
møte mennesker som momentant blir forandret av Guds nærvær
og inngripen - ingenting kan måle seg med det! Det å se andre
menneskers liv bli forandret, forandrer også ditt eget. Som Bibelskolens slagord så treffende sier «Verden blir ikke den samme!» n
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«Å møte mennesker som
momentant blir forandret av Guds
nærvær og inngripen - ingenting
kan måle seg med det! Det å se
andre menneskers liv bli forandret,
forandrer også ditt eget»

Nå de mål Gud har for deg
Tekst: Chandrakant Chavada
Oversatt og tilrettelagt av Jimmy Thomsen,
jimmy@thomsen.priv.no

Etter at Moses var død valgte Gud ut Josva til å lede
folket sitt inn i løfteslandet, Kanaan. Josva delte landet
mellom de tolv stammene, og viste dem Guds mål og plan
for dem. Men folket fikk ikke slå seg ned i landet uten
kamp. De måtte selv innta løfteslandet.
På samme måte viser Gud oss mål, men vi må selv nå dem. Israelittene måtte kjempe sine egne kamper, akkurat som vi må kjempe
våre. Gud manifesterer sin kraft først når du handler på det han
har talt til deg.

Sant lederskap
Chandrakant Chavada kommer fra en
hinduistisk prestefamilie i Gujerat. Da han
som universitetstudent ble kjent med Jesus
Kristus ble han kastet ut hjemmefra. Han
fullførte studiene, giftet seg med Neelam som
hjalp ham til troen, og startet et smelteverk.
Da Gud kalte han til forkynnertjeneste ga
han bort fabrikken og reiste i tro til unådde
landsbyer med evangeliet. For nesten tjue
år siden startet han Great Commission
Movement som i dag er et nettverk av mer
enn 2000 forsamlinger. Han startet også en
bibelskole som har utdannet hundrevis av
forsamlingsplantere. Chandrakant Chavada
leder et arbeid i stor vekst og er regnet som en
apostel i det store nettverket han leder.

”Da Josva var død, spurte israelittene Herren: ’Hvem av oss skal først
dra opp og kjempe mot kanaaneerne?’” (Dom 1,1)

Josvas suksess som leder lå i at han hadde etablert Guds visjon i
hjertene til folket. De fortsatte å gå i visjonen selv etter at Josva
var død. Hovedrollen hans var å trene folket i hvordan de skulle gå
etter Gud og tjene ham. Som en sann leder utrustet han folket og
trente dem. En virkelig leder får deg til å fly, en falsk tillater deg
ikke en gang å forbedre deg. Josva gav folket en eksakt retning for
hva de skulle gjøre. Dette skal menigheten også gjøre. De er et
team som gir retning, veiledning og trening.
Etter Josvas død reiste spørsmålet seg: ”Hvem vil kjempe?” Folket
var klare til å kjempe og ville vite hvem som skulle sette i gang.
Gud ga en umiddelbar respons og utpekte Juda stamme, og de vek
ikke unna fra å gjøre det Gud befalte.
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”Herren svarte: ’Juda skal dra først. Jeg gir landet i hans hånd.’”
(Dom 1,2)

Kongen i Kanaan var en mektig kriger. Han hadde slått mange
andre konger og var en mann med stor kraft og frimodighet. Men
Gud sa at han ville gi landet i israelittenes hender, og Juda’s
stamme hørte Guds røst klart og tydelig. Det førte til en tydelig
seier. Når vi lytter til Guds stemme uten tvil og forvirring, ser vi
klare resultater. Når Gud har talt kjenner Guds folk utfallet av situasjonen på forhånd. Vi er et folk med mål og oppfyllelse.

«Gud manifesterer sin kraft
først når du handler på det han
har talt til deg»

Samarbeid gir seier
”Da sa Juda til sin bror Simeon: ’Gå med meg til det landområde jeg
skal ha, og la oss kjempe sammen mot kanaaneerne. Så skal jeg siden
gå med deg til ditt område.’ Og Simeon gikk med ham.” (Dom 1,3)

Bibelen forteller at Juda’s stamme og Simeon’s stamme gikk
sammen for å kjempe. De var ikke selvopptatte eller hadde nok
med seg selv, men samarbeidet for å oppnå det Gud allerede hadde
gitt dem gjennom sitt ord.
”Så drog Juda av sted, og Herren gav kanaaneerne og perisittene i
deres hånd, så de slo dem ved Besek, i alt ti tusen mann.” (Dom 1,4)

Juda seiret stort og slo ned ti tusen sterke menn. Guds folk er alltid
på frammarsj. Også i dag vil Gud gjøre oss til åndelige kjemper. Vi
skal formidle himmelske sannheter på jorden (Matt6,10).
Gud forandrer måten vi tenker på, måten vi oppfører oss på,
og han gjør oss til dem vi virkelig er. Vi får sitte med ham i det
himmelske (Ef 2,6). Vi er folk som har et forandret sinn og nye
perspektiver. Gud gir oss tanker som ørnen som svever over
høydene.
Gud ønsker at hans folk skal kvitte seg med gamle lenker av
slavementalitet og bli det vi virkelig er, Jesu kropp, et folk som er
ment å vinne. Vi er folket som går i seierstog med Kristus. n

«En virkelig leder får deg til å fly,
en falsk tillater deg ikke en gang å
forbedre deg»
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Jakten på Kjærligheten

Tekst: Øydis Karlsen,
oydis.merete@gmail.com

«For noen mennesker krysser
kjærligheten tidlig ens vei, men
slik var det ikke for Berit. Ønsket
om å finne den rette lå i hjertet,
men hvor i alle dager var han?»

Berit er i Tromsø på kvinneweekend, og før hurtigbåten
tar henne hjem til Graham, har hun lovet å fortelle
historien om hvordan de ble herr og fru Ndubueze.
Lærerutdannelsen tok Berit i Tromsø, og når vi avtaler
hvor vi skal dra for å prate er Aunegården ett helt
naturlig valg. Ikke bare er det en kafé med særpreg, men
de serverer også en fantastisk god ostekake. Kaken er nok
det en på moderne norsk kaller en “snakkis”, og det var
den nok lenge før dette ordet ble introdusert i det norske
språket.
Fra Berit var liten og vokste opp i Kasfjorden, en bygd utenfor
Harstad, har hun som de fleste andre jenter drømt om prinsesser og
bryllup. Hun er selv enebarn, men drømte om at fem skjønne barn
skulle fylle hennes hjem med liv og latter en gang i fremtiden.
Etter egne utsagn var ikke Berit et bortskjemt enebarn (noe Lisbet,
som er med oss på kafé, kan bekrefte), men en jente som var så
heldig å få vokse opp i en storfamilie der det var nære bånd
mellom generasjonene.

Høye krav til drømmemannen
For noen mennesker krysser kjærligheten tidlig ens vei, men slik
var det ikke for Berit. Ønsket om å finne den rette lå i hjertet, men
hvor i alle dager var han? På bibelskolen i Bergen skrev Berit en
liste med sine drømmer om hvordan mannen hun ønsket å dele
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livet med skulle være. Utgangspunktet for listen fant Berit i Første
Samuelsbok 16,18, der kong David karakteriseres. Her var altså en
kvinne som satte høye krav ut fra Guds Ord, og i tillegg la hun til
noen egne for å få listen komplett. Drømmemannen skulle være
høy og mørk, komme fra en kristen heim, være frelst og moden,
ingen tøffelhelt uten egne meninger, skulle ta sitt ansvar som hode
i familien, ikke være opptatt av titler men av livet med Gud osv.
I og med at det varte og rakk før noe skjedde på kjærlighetsfronten fikk Berit forespørselen om hun ikke skulle vurdere å flytte
til en plass der utvalget av menn var større enn i Harstad. Men
Berit visste at hun var der Gud ville ha henne, og da måtte vel Gud
ha en plan når det kom til kjærligheten også.
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Berit og Graham trives sammen, og er takknemlige til Gud for hverandre.

Hjemme ventet en e-post...
«Berit visste at hun var der Gud
ville ha henne, og da måtte vel
Gud ha en plan når det kom til
kjærligheten også.»

Berit hadde venner som hadde funnet sine ektefeller via internett
og hun begynte å vurdere dette som ett alternativ. Hun hadde blant
annet en venninne som hadde truffet sin tilkommende via internettstedet Christiancafe.com. Tanker ble omsatt i handling og en
profil ble opprettet på nettstedet høsten 2008. Berit er nøktern og
økonomisk, så da prøveperioden med gratis registrering var over
og responsen ikke overveldende, takket damen for seg på nettstedet. Det var i alle fall det hun trodde - at profilen nå ble slettet.
I mars 2009 dro Berit sammen med en venninne til Egypt på
ferie, og da hun kom hjem ventet det til hennes store overraskelse
en e-post til henne fra nettstedet. Nysgjerrigheten tok overhånd, så
hun betalte for å få tilgang til internettkafèen og fant e-posten fra
Graham. Graham bodde og studerte i Nederland, men var fra
Nigeria. Hun ser fort at Gud hadde svart hennes bønn når det
gjaldt at hennes drømmemann skulle være mørk, men hun hadde
nok ikke forutsett at Gud skulle ta ønsket så bokstavelig. Hun
merker seg også ett flott smil, og det Graham forteller om seg selv
gjør henne nysgjerrig. De holder kontakten via kafèen en periode,
men går snart over til private e-poster og msn. Nå begynner, som
vi sier på nordnorsk, snyballen å rulle, og den ruller fort.

Den rette?
Første mai lander Berit i Amsterdam og Graham møter henne på
flyplassen. Som den naturligste ting i verden tar han hånden
hennes og slipper den ikke etter de første høflighetsfrasene.
Graham gjør et godt førsteinntrykk og Berit er betatt. De har fire
flotte dager sammen der de blir bedre kjent med hverandre og
opplever byen sammen. Og ikke nok med det, i galleriet Mauritshuis, hvor de ser maleriet “Pike med perleøredobb“, får de også sett
litt ekstra på hverandre og delt ett kyss. I ettertid forteller Graham
at allerede før han traff Berit, face to face, visste han at dette var
den rette kvinnen for ham.
Nittende juni er det Graham som er på reise. Han kommer til
Harstad for å besøke Berit og får også anledning til å møte Berits
familie og menigheten der. Usikkerheten for om Graham er den
rette opptar Berits tanker. Hun ønsker ikke å ta en forhastet beslut54

ning, og da er det godt å ha gode venner som kan være med å gi
råd og søke Gud sammen med henne. Mens Graham er så sikker i
sin sak at han har tatt ringen med seg og ymter frempå om frieri,
trenger Berit noe mer tid.
Graham og Berit blir godt kjent på kort tid, og Berit blir mer
og mer sikker på at Graham er hennes drømmemann og mannen
Gud har sendt hennes vei. Graham er en mann som står støtt og
som vet hvem han er. Han har de kvalifikasjoner Berit så etter, og
de punktene som ikke er helt matchende i forhold til listen er
bagateller som ikke har noen stor betydning (f.eks at drømmemannen skulle være høy).
Siden Graham allerede er klar på at Berit er kvinnen i hans liv,
har han allerede ved første besøk i Harstad sjekket mulighetene for
å studere ved høyskolen der. Han bestemmer seg i løpet av
sommeren for å studere markedsføring og logistikk, og 25. august
flytter han til Harstad.

Giftermål i solskinn
Høsten og våren brukes til å bygge vennskap og bli bedre kjent, og
de bestemmer seg for giftermål. Begge er enige om at det er ingen
grunn til å vente så lenge før de gifter seg. De går på ekteskapskurs
hos Anne og Knut Olaf Frikstad, får undervisning og gode råd,
samt får høre erfaringer fra noen som har levd sammen i mange år.
15. mai 2010 giftet Berit og Graham seg i Trondenes kirke.
Våren 2010 var egentlig en typisk nordnorsk vår hvor solskinn og
oppholdsvær hadde gitt tapt for regn, men akkurat denne dagen
skinte sola, og brudepar og gjester fikk en fantastisk dag. I bryllupet var ti nasjonaliteter representert, og kanskje startet oppfyllelsen av ordet Gud gav til menigheten i Harstad i 2001 om
mangfold og et fargerikt fellesskap akkurat denne dagen.

Ingenting er umulig når en setter sin lit til Gud
Det er tydelig at Berit trives med ektemannen Gud har gitt henne,
og hun forteller at de har det fint sammen. De har ikke møtt på
noen store kulturutfordringer enda, men om de skulle komme er de
forberedt på å møte dem med ett åpent hjerte for hverandre. De har
vært i Nigeria og hilst på Grahams familie, og Berit skjønte at
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Berit har funnet sin drømmemann, Graham,
til tross for høye krav og store avstander.

«Graham og Berit blir godt kjent
på kort tid, og Berit blir mer
og mer sikker på at Graham er
hennes drømmemann og mannen
som Gud har sendt på hennes vei»

Herr og fru Ndubueze, en tretvunnet tråd der
Gud er kilden for begge to.

«Hele deres historie om hvordan
Gud ledet dem sammen bekrefter
at ingenting er umulig når en
setter sin lit til Gud, og ikke lar
omstendighetene være det som
bestemmer hvilke avgjørelser som
skal tas»

kulturen er noe annerledes da hun fikk beskjed om å ikke kysse
ektemannen under møtet, for slikt gjør man ikke der.
Interessant er det også når Berit forteller om betydningen av
Grahams mellom- og etternavn. Mellomnavnet Ifeanyichukwu
betyr “ingenting er umulig med Gud”, og etternavnet Ndubueze
betyr “livet er konge“. Hele deres historie om hvordan Gud ledet
dem sammen bekrefter at ingenting er umulig når en setter sin lit
til Gud, og ikke lar omstendighetene være det som bestemmer
hvilke avgjørelser som skal tas. Livets konge har velsignet dem
med ett liv der de sammen skal få tjene Gud. Berit avslutter med å
fortelle at i gifteringen har de gravert inn Forkynneren 4,9-12, og
at dette bibelverset er viktig for henne. Hun vil leve et liv sammen
med Graham der Gud er kilden for dem begge to, hvor det ikke
bare er to tråder som bindes sammen, men tre.
Om én blir overvunnet,
kan to holde stand.
En tretvinnet tråd
ryker ikke så fort. (Fork 4,12)
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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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Der du er som den du er

Tekst: Catharina Alvseike Vae,
catharina.vae@hotmail.com

«Det er berre som deg sjølv du kan
fylla din plass i Jesu kropp. Han
kan berre nytte deg i sin kropp som
den Han har tenkt du skal vera.
Når me ser og godtar dette kan
Jesus verkeleg få jobbe gjennom
oss»

Våren 2010 ga Gud meg eit bilete kor eg så forskjellige
folk i forsamlinga heime på Stord i deira kvardagsliv. Eg
opplever at Gud minnar meg på biletet igjen no, og eg vil
gjerne dele det med deg. La Gud tale til deg medan du
les!
Ein vanleg dag
Denne vårdagen, medan eg satt på min arbeidsplass, kom Gud til
meg og lot meg “sjå” nokre av mine søsken i husfellesskapet vårt,
der dei gjekk omkring og gjorde sine vanlege ting. Det var ein heilt
vanleg dag, ingenting spesielt, ein kvardag kor nokre var på jobb,
nokre på skolen og nokre i barnehagen. Ein av desse utallege
dagene som i sum er liva våre.
Eg såg Jarle, mannen min som jobbar som ingeniør, som med
sitt vesen og omsorg gjer at medarbeidarane trivst på jobben. Han
er tydeleg på kva han er med på og kva han ikkje er med på –
ingenting som ikkje er ærleg og rett etter Guds ord.
Nokre etasjar under arbeidar Kenneth, som dagleg er i kontakt
med menneske med alvorlege problem blant anna med rus. Hans
smil og latter fyller rommet han er i og han formidlar ein kjærleik
som berre kan koma frå Gud.
I nabobygget er Sindre. Han er prosjektleiar for eit arbeidstiltak
for rusmisbrukarar i regi av kommunen og Kirkens Bymisjon. Inn i
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håplause situasjonar formidlar han håp, kjærleik og visdom frå
Gud.
På Knutsåsen sjukeheim går Anne Kristine trygt og roleg frå
rom til rom. Ho formidlar Guds nåde og omsorg til dei ho arbeidar
med og til bebuarane. Alt med eit smil som varmar langt inn i
hjarta og Guds ord som gjer fri!
I 5a på Hystad skule er Hanna og Isak tydelege som få! Dei
deler evangeliet, har W.W.J.D klubb og passar på at alle i klassen
vert inkludert. På karnevalet er Hanna Debora fordi ho vil vera
profetisk og tøff!
Jacob, Sara og Markus leikar i Dalen barnehage, bestemte på at
dei ”Vaffal trur på Gud!” Dei veit kva som er rett og galt, og korleis
me skal vera med kvarandre.
På Nordbygda ungdomsskule arbeidar Astrid Elin som er så
klar og tydeleg at når nokre ungdommar vil starte Ny Generasjon
så kjem dei til ho for å få råd.
På Helsestasjonen er Elin. Ei god og omsorgsfull helsesøster
som ber og søkjer råd hjå Gud. Ei helsesøster med gåve til å be for
sjuke!
På kontoret mitt sitt eg og gler meg over kor lett det er å
utgjera ein forskjell og kor fantastisk det er at Gud brukar oss
vanlege menneske, i ein heilt vanleg kvardag, på ein heilt vanleg
plass. Også denne dagen fekk me vera eit lysglimt frå Gud inn i
andre sin kvardag.
Dette er berre ein liten del av vårt husfellesskap – som er ein
liten del av Kristent Fellesskap på Stord – som er ein liten del av
GUDS MENIGHET på Stord.

«Gud brukar oss vanlege menneske,
i ein heilt vanleg kvardag, på ein
heilt vanleg plass. Også denne
dagen fekk me vera eit lysglimt frå
Gud inn i andre sin kvardag»

”For jorda skal fyllast med kunnskap om Herrens herlegdom, slik som
vatnet dekkjer havsens botn”. (Hab 2,14)

Kvar einskild er viktig
I Guds plan er kvar einskild viktig. Han har skapt deg til den
personen du er med eit føremål. Han har gitt deg gåver og talent,
personlegdom, interesser, engasjement osv. Alt så du kan bruke det
medan du lever livet for han, der du er som den du er. I Paulus’
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«Gud har skapt deg til den
personen du er med eit føremål.
Han har gitt deg gåver og talent,
personlegdom, interesser og
engasjement, alt så du kan bruke
det medan du lever livet for han,
der du er som den du er»

første brev til korinterne 12,12-27 vert dette skildra klart og
tydeleg. Biletet ovanfor viser korleis den einskilde vert brukt. Ingen
kan ta ein annan sin plass! Det er ikkje ein gong praktisk mogeleg.
Jarle har jobben som ingeniør fordi han er utdanna til det og har
anlegg for det. Det er han som skal vera på den arbeidsplassen!
Kenneth som sjukepleiar ville aldri fått den jobben, same kor
dyktig sjukepleiar han er. Eg kan heller ikkje troppe opp i 5a på
Hystad skule og tru at det er der Gud vil ha meg. Gud har sett
Hanna og Isak der! Det er eit banalt enkelt eksempel, men sant!
Alle trengs! Saman fyller me Guds plan og får vera Jesu kropp
i funksjon der me er som den me er. Tenk om me alle hadde vore
medvitne på dette i kvardagen vår! Det er stor frigjering i å vera
viss på at du aldri treng prøva å vera nokon andre. Det er berre
som deg sjølv du kan fylla din plass i Jesu kropp. Han kan berre
nytte deg i sin kropp som den Han har tenkt du skal vera. Når me
ser og godtar dette kan Jesus verkeleg få jobbe gjennom oss. La
hovudet, som er Jesus, bestemma, ikkje diskuter med Gud! Søk
Gud og fellesskapet for å verta ei best mogeleg utgåve av deg sjølv
– ingen andre!
På denne måten skal me vinne Noreg og verda for Jesus! Du
og eg som Jesu disiplar, fylt av Guds kraft og liv! LEV OG DEL
LIVET! n
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Annonse

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

Rune Enstad, president i MC-klubben
Holy Riders. Bosatt i Sandefjord.

«Dine og mine ord skaper også. Vi
kan skape tro eller mistro, trygghet
eller mistenksomhet, tillit eller
skepsis»

Kan noe skapes med ord? Ja, i aller høyeste grad! Bibelen
sier at Gud sa, og det ble til. Han befalte skaperverket
med ord, og det ble som han sa: »Bli lys, og det ble lys!«
Av alle naturens skapninger, så er det bare vi mennesker
som kommuniserer med ord. Vi tenker verbalt, og derfor
husker vi. Jeg har ofte hørt mennesker si; »Det var bare
noe jeg sa. Jeg mente ikke noe med det....«
Dine og mine ord skaper også. Vi kan skape tro eller mistro,
trygghet eller mistenksomhet, tillit eller skepsis. Ord kan skape
glede. Et lite oppmuntrende ord, kan forandre dagen og kanskje en
hel livssituasjon for en du står nær. Ord skaper rykte. Ord kan gå
foran deg, og har allerede skapt et inntrykk av deg før du er til
stede. For ikke lenge siden var jeg i et bryllup. Der hilste jeg for
første gang på brudens familie, og det var noen av dem som sa;
»Ja, deg har jeg hørt om...« »Ja vel,« sa jeg, »hva har du hørt da?« I
to av tilfellene fikk jeg ikke noe svar. Ord skaper. Jeg vet enda ikke
hva ordene som var blitt sagt om meg har skapt i de menneskene,
men at de har skapt noe er jeg temmelig sikker på.

Tungen setter store skoger i brann
Ord skaper! Med en liten hentyding kan du skape et inntrykk av en
de du snakker med ikke har møtt, og det vil følge dem den dagen
de møter vedkommende. »Et rykte er noe du har når du kommer til
et sted. Respekt er noe du har når du drar.« (Rene Changouin, fritt
gjengitt). Vi har makt til å bruke tunga vår til enten å velsigne eller
forbanne, baksnakke eller »framsnakke.« Jakob i Bibelen sier at
tungen er som en ild som kan sette store branner i gang, eller et
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ror som kan styre store skip (Jak 3,4-5). Ord gir retning. Tunga
tenner en ild, setter i gang en brann. Enkelte ganger kan den være
innmari tung å slukke...
Det er veldig stor forskjell på å møte en vanskelig situasjon og
si; «Dette kommer til å gå bra», og «dette kommer aldri til å gå...»
Jeg har opplevd at ordene jeg velger å møte en situasjon med, kan
være bestemmende for utgangen av situasjonen.
Jeg jobbet en gang sammen med en mann som brukte hele
arbeidsdagen på å snakke om alt som ikke fungerte i samfunnet:
politikken, styre og stell, økonomi, religion, helse etc. Han forstod
seg på alt, visstnok, og snakket negativt om alt og alle. Arbeidsdagene sammen med han var uutholdelige.

Ære Gud og hverandre med ord
Du har sikkert hørt om vekkelsen i Redding i California. Noen
hevder at det som bærer og holder vekkelsen i live, er at lederne
har lært seg å ære Gud og hverandre med ordene sine. De er veldig
bevisste på hvordan de omtaler hverandre, og bruker enhver anledning til å oppmuntre og elske fram det beste i hverandre. Jeg
kjenner det skriker inni meg etter å oppleve at dette også skal
trenge igjennom i Jantelovens Norge. Gud kan skape det og jeg
håper det ikke er lenge til.
Du og jeg har fått en tunge, en unik mulighet fra Skaperen til
å velge å velsigne eller forbanne, oppmuntre eller trykke ned,
baksnakke eller skape et positivt bilde av dine medmennesker. Jeg
har sett mennesker gråte i krampe over tankeløse, sårende ord som
har skapt dyp smerte i dem. Jeg har møtt unge mennesker som
sier: »Pappa har aldri sagt at han er glad i meg... » De mangler at
noe er blitt skapt i dem gjennom positive ord. De mangler den
verbale, skapende bekreftelsen av å være elsket. Hva skjer med en
gutt eller jente som stadig får høre fra mamma og pappa; »Jeg er
glad i deg gutten min/jenta mi... stolt av deg... osv.« Jeg tror du
kan tenkte deg det.
Gud sa: »Bli lys, og det ble lys.« Du og jeg kan også skape lys
eller mørke. Det er opp til oss. Hva velger du? n

«Jeg har opplevd at ordene jeg
velger å møte en situasjon med,
kan være bestemmende for
utgangen av situasjonen»
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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 fyrste
artiklane stod i dei tre forrige nummer
av FOLK.

Ære mellom
foreldre og barn
Ærekultur mellom menneske – Del 1 av 4

I dei føregåande artiklane om ære har me sett korleis det
er ein ærekultur i Gud. Korleis Far ærar Sonen og Sonen
ærar Far, og Den Heilage Ande ærar Far og Sonen, og
omvendt. Vi har og sett korleis denne ærekulturen også
fungerer i forhold til oss menneske. Gud har gjeve oss
stor ære – han fornedrer oss ikkje når han viser oss nåde,
han gjev oss ære som gjer at vi kan gje ære vidare til
andre menneske. Det er det dei neste artiklane skal
handla om.
Æresirkel
Me kjenner alle bodet om å æra far og mor så det skal gå oss godt
og me kan leva lenge på jorda (5 Mos 5,16). Me veit at me skal æra
kongen og dei som har høge stillingar og stort ansvar i samfunnet.
Men eg er ikkje overtydd om me forstår kor viktig dette er. Eg er
heller ikkje overtydd om at me forstår den livsfrigjerande dynamikken i det å æra dei som Gud har sett over oss. Dei fleste av oss
har nok ei viss forståing av dette å æra foreldre og dei som står
over oss i samfunnet. Dette er likevel berre ei side av ein sunn
ærekultur. Og det er kanskje ikkje den viktigaste sida, heller.
Den dynamiske æresirkelen er ein sirkel av liv og velsigning.
Det er alltid vanskeleg å seia kor ein sirkel startar eller sluttar. Ein
sirkel går rundt utan fast startpunkt eller slutt. Slik er det også med
dei mange æresirklane me finn i Bibelen og i livet. Som ein kristen
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trur eg sjølvsagt at alt startar med Gud, vert halde oppe eller i live
ved Guds kraft og er til Guds ære. Alt kjem frå Gud og har Guds
ære som sitt endemål. Difor er det det same kor me tek til eller
sluttar i desse dynamiske æresirklane som Bibelen taler om og som
me alle er ein del av. All ære fører til frigjering av god energi. All
ære frigjer gode krefter. Herlegdom og ære er veldig mange gonger
i Bibelen knytte til å gjera ting. Auka ære fører til auka
handlekraft.

Ære gjennom gudgjevne rollar
Sidan alle menneske er skapte av Gud i Guds bilete til Guds ære
har me plikt til å æra alle menneske for det dei er i Gud. Som
menneske er me sett inn i ein skaparordning og ein sosial samanheng med andre menneske. Ingen er seg sjølv nok. Alle har kome
til verda på grunn av ein far og ei mor. Me må takka dei for livet.
Me er alle del av ein familie, med foreldre, besteforeldre, onklar og
tanter , og mange av oss har sysken og syskenbarn, svograr og
svigerinner. I samfunnet møter me folk i høge stillingar med
ansvar frå Gud. Me møter lærarar, doktorar, sjukepleiarar, bussjåførarar og folk i mange andre viktige yrke. Det finst mange dynamiske æresirklar mellom menneske.

Foreldre skal æra barna sine
All ekte herlegdom og ære kjem frå Gud til oss på mange måtar.
Me møter fyrst Guds herlegdom og ære gjennom foreldra våre som
tok seg av oss i kjærleik så godt dei kunne. Dei æra oss ved å gje
oss god mat og fine klede. Dei æra oss ved å gje oss namnet vårt.
Me fekk deira etternamn utan å ha gjort oss fortent til det.
Foreldra mine ville eg skulle heita Emmanuel etter bestefar
min, men presten tykte det namnet var for fint for meg så han
nekta å døypa meg Emmanuel. Difor vart eg Erling men er framleis
oppkalla etter bestefar. Eg er godt nøgd med namnet mitt. Presten
kunne hindra meg å få namnet Emmanuel, men han kunne ikkje
hindra far min å gje meg etternamnet sitt, Thu. Som ei profetisk
ærehandling gav far meg det same namnet han hadde. Eg vart æra
med Thu-namnet og far venta nok at eg skulle gje ære til det
namnet. Eg er ein Thu-gut. Mor æra meg med å halda meg med
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«Som ein kristen trur eg sjølvsagt
at alt startar med Gud, vert halde
oppe eller i live ved Guds kraft
og er til Guds ære. Alt kjem frå
Gud og har Guds ære som sitt
endemål»

«All ære fører til frigjering av
god energi. All ære frigjer gode
krefter»

reine og heile klede. Ho æra meg ved å køyra meg på sykkelen til
skulen og bera meg opp til klasserommet då eg i femte klasse
hadde brekt foten. Fordi far og mor på så mange måtar synte meg
kjærleik og omsorg , og dermed ære, ynskjer eg å æra deira minne.
Dei lærte meg det viktigaste av alt i livet: å elska Gud og å gjera
hans vilje.
Det er ei ære for foreldre å ha veloppseda barn som skikkar seg
vel i livet, men det er like stor ære for barn og unge å ha lært å
vera ærleg og rettferdig, å vera heil is si ferd og ha integritet
(Ordsp 15,20). Det er ei ære å ha lært å underordna seg leiarskap
og å tena og tenkja på andre, og difor også ta på seg leiaransvar.
Det er ikkje ei ære for ein far at han oppfører seg på ein slik måte
at det vekkjer sinne og trass hjå borna, noko som kan føra til at
dei forkastar alt som er rett og godt hjå far sin og endar i opprør
og øydelagde liv (Ef 6,4).

Barn skal æra far og mor
Formaninga frå apostelen Paulus lyder slik:
Born, ver lydige mot foreldra dykkar i Herren, for det er rett. Æra
far din og mor di, dette er det første bodet som òg har ein lovnad:
så det kan gå deg vel og du får leva lenge i landet. (Ef 6,1-3)

Dette er eit av dei ti boda Gud gav Israelsfolket gjennom Moses (2
Mos 20,12; 3 Mos 19,3; 5 Mos 5,16). Bodet om å æra far og mor er
svært grunnleggjande og viktig. Kvar gong me seier noko godt om
foreldra våre forlengjer me livet vårt og frigjer god energi både hjå
oss, foreldra våre og dei som høyrer på.
Å æra far og mor inneber meir enn å æra dei i ord og
haldning, det inneber også praktisk å ta seg av dei når dei vert
gamle. Jesus sa klart og tydeleg at det var viktigare å ta seg av
foreldra sine enn å gje ei gåve til templet. Han refsa dei religiøse
leiarane som sette templet føre ansvaret for far og mor:
»Og de,« svara Jesus, »kvifor bryt de Guds bod av omsyn til
dykkar eiga overlevering? For Gud har sagt: `Æra far din og mor
di` og `Den som talar vondord mot far sin eller mor si, skal døy`.
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Men de lærer: `Den som seier til far sin eller mor si: »Den hjelpa
du skulle hatt frå meg, skal vera ei gåve til tempelet,« han treng
ikkje heidra far sin eller mor si.` Slik har de sett Guds bod til
sides av omsyn til dykkar eiga overlevering. (Matt 15,3-6)

Å æra far og mor er å gjera godt for dei og syrgja for at dei får ein
trygg og god alderdom. Slik foreldra våre tok seg av oss, gav oss
mat og klede då me var små, er det vårt ansvar å ta oss av foreldra
våre når dei treng hjelp. Å æra far og mor er veldig praktisk, det
har med pengar og økonomi å gjera. Me ærar foreldra med å gje
noko att til dei for alt strevet dei har hatt med oss. Å æra er å ha
omsorg for, å vilja det beste for nokon og syta for at dei kan leva i
vørdnad fordi dei har alt det dei treng. n

«Kvar gong me seier noko godt
om foreldra våre forlengjer me
livet vårt og frigjer god energi
både hjå oss, foreldra våre og
dei som høyrer på»
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Til glede for Herren

Tekst: Rune Ørnes,
rune.ornes@gmail.com

Rune Ørnes, 36 år. Gift med Rita. Har
fire barn. Er ansatt i Kristent Fellesskap
Vesterålen.

Et liv som gleder Gud vil alltid sette dype spor.
Enkeltmenneskers trofasthet mot Gud i medgang og
motgang, har stor gjennomslagskraft for Guds rike. Å leve
til glede for Gud er et kall for alle mennesker, og
innebærer en ydmyk livsvandring. En livsvandring med
Guds kraft tilgjengelig, både i ord og gjerning.
Jeg skulle likt å vite mer om Enok! Vi vet han var etterkommer av
Adam i sjuende ledd. Vi vet navnet på faren hans og på et av hans
barn, og at han levde i 365 år! Ikke verst bare det! I Det nye testamentet kan vi lese om Enok to forskjellige steder. I Judas’ brev
kapittel 1,14 ser vi at han advarte mennesker mot å leve i opposisjon mot Gud, da det ville utløse Guds dom. Og i Brevet til hebreerne kapittel 11,5 finner vi en spektakulær opplysning: “for sin tros
skyld ble Enok rykket bort uten å dø.” Og så avsluttes verset med:
“Før han ble rykket bort, fikk han vitnesbyrd om at han var til
glede for Gud.”

Enoks eksempel
Bibelen gir oss av og til opplysninger som pirrer nysgjerrigheten
uten å besvare og forklare alt. Enok levde fire ganger normal
livstid etter dagens målestokk. Et utrolig langt liv som avsluttes
med at Gud bare henter han hjem. Hvorfor får vi ikke et større
innblikk i hans gjerninger, hans visdom og hans profetiske
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tjeneste? Hans eksempel kunne være et stort forbilde til helhjertet
liv. Men kanskje vet vi nok?
Det at Enok var til glede for Gud, forteller mye om en nær
relasjon. Å være til glede for noen, beskriver som regel en
familierelasjon eller en nær venn. Kanskje hadde Enok en
åpenbaring av Gud som skapte nærhet. I tillegg var han en Guds
representant i et samfunn der mennesket var på vei bort fra Gud.
Han talte Guds sannhet, i en tid der likegyldighet og gudløshet
bredte om seg, bare fire generasjoner før storflommen. Midt i en
slik tid var Enok til glede for Gud! Å leve til Guds glede er et kall
til oss alle.

«Gud er fornøyd når mennesker
legger hele sitt livsløp i hans
hender, og lar han forme dem
slik han vil.»

Barn av Gud
Brevet til romerne kapittel 8,29 viser oss at Gud ønsker å forme oss
etter sin Sønns bilde, slik at Jesus blir den førstefødte av mange
søsken. Om Jesu oppvekst sier Lukas at han gikk fram i alder og
visdom, og ble til glede for Gud og mennesker. Etter at Johannes
døpte Jesus, lød Guds røst fra himmelen; »Du er min Sønn, den
elskede, i deg har jeg min glede.«
Gud så på sin sønn med stor glede! Vi som Jesu søsken, har
samme privilegium. Vi får være barn av Far i himmelen, og søker
samme hensikt: å være til glede for Gud. Forståelsen av å være
barn gir helt andre assosiasjoner enn lovgjerninger med slit og
stress. Lovgjerninger som må for gjøres for å tilfredsstille en streng
autoritet . Som barn nyter man kombinasjonen av frihet og
lydighet, av tillit og respekt. Et barn vil alltid søke blikket til sine
foreldre for å se dem og selv bli sett! Som barn av Gud, søker man
fars ansikt. Barn får kjærlighet fra far og gir kjærlighet tilbake.

Religiøse plikter?
Det er fort gjort å tenke feil om sin relasjon til Gud. Kristne har
ingen religiøse plikter som må utføres for at Gud skal bli fornøyd.
Heller ikke en mengde oppgaver som må løses for å tilfredsstille
han. Gud er fornøyd når mennesker legger hele sitt livsløp i hans
hender, og lar han forme dem slik han vil. Da kan en som Jesus,
være til glede for Gud og mennesker.

«Gjennom en mann som Gud
fant glede i ble Guds ord igjen
tilgjengelig for hele nasjonen»
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Samuel

«Et helhjertet liv for Gud vil
alltid støte noen. Men også da,
og kanskje nettopp da, kan en
få omtale om å være til glede for
Gud»

Bibelen beskriver Samuels oppvekst med samme ord som vi leste
om Jesus: “Gutten Samuel vokste og ble stor og var til glede både
for Herren og for mennesker.” (1 Sam 2,26). I likhet med Enok,
vokste Samuel opp i et samfunn som var på vei bort fra Gud. Overpresten Eli hadde to ugudelige sønner som ringeaktet Guds ord. De
kjente ikke Herren og ville heller tilfredsstille sine egne lyster
framfor å søke Gud. Gud forkastet Eli og hans ætt. Men Guds egen
røst ble åpenbart for Samuel, som var lydig og ble Guds redskap
for å berge et helt folk. Gjennom en mann som Gud fant glede i
ble Guds ord igjen tilgjengelig for hele nasjonen.

Duft av liv
Om både Jesus og Samuel ble det sagt at de var til glede for Gud
og for mennesker. Etter hvert som årene gikk, var det likevel
tydelig at ikke alle mennesker var like begeistret. Paulus snakker
om kristne som en vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og
blant dem som går fortapt. Ja, en duft av liv til liv! Men også en
duft av død til død for de som ikke har gitt seg over til Kristus (2
Kor 2,16) Dessverre er ikke et sant kristenliv like populært hos alle
som er rundt oss. Et helhjertet liv for Gud vil alltid støte noen. Men
også da, og kanskje nettopp da, kan en få omtale om å være til
glede for Gud. For Gud vil aldri glede seg over kompromisser. Gud
er hellig og fryder seg over renhet. Gud er rettferdig og jubler når
sannheten demonstreres!

Hjemvendt sønn eller tjener?
Du kjenner nok Jesu lignelse om den fortapte sønn (Luk 15,11).
Den vakre historien forteller oss mye om hvem Gud er og hvordan
vi mennesker tenker. Mange vil nok kjenne seg igjen i den bortkomne sønnen, som skamfullt gir opp og føler seg mislykket og
fullstendig uverdig i møte med Gud. Andre kan kjenne seg igjen i
den trofaste, hjemmeværende sønnen, som aldri forventer annet
enn at han skal arbeide sammen med far. Som gjør sine forpliktelser, uten å forstå at forventningene er selvpålagte. Og som
kanskje gremmes litt når andre får nåde, tross svakheter og fall.
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Men hvis vi finner farens hjerte i teksten, ser vi hvilken Gud vi
tjener. Han lengter etter fellesskap med oss og fryder seg oppriktig
når vi gjenforenes med han. Og så lager han fest for oss! Han er en
far som liker å vise sin begeistring. Det gjør at vi ikke kan avskrive
oss selv, tross store nederlag. Det er aldri for sent å ydmykt vende
seg til Gud, for så å bli løftet opp av hans nåde, en nåde som er
mulig, utelukkende på grunn av Jesu forsoningsverk. En nåde som
gir en frisk start, setter retning og som er helt avgjørende for å
kunne leve videre til glede for Gud.

Et profetisk liv
Enok var et redskap for Guds sannhet. Gjennom vennskap med
Gud, et rettskaffent liv og rettledende ord, ble han Guds redskap i
sin tid. En røst av sannhet for alle som hadde ører å høre med.
Enok søkte Gud i tro, og skjønte at Herren ville velsigne han for
det. Gjennom et 365 års langt liv, søkte han Guds perspektiv
framfor verdens perspektiv. Han hørte fra Gud og var villig til å gi
det videre, i ord og gjerning.
Midt i en tid der det kan se ut som menighetene blir færre og
svakere, ser vi at Gud gjør et nytt verk. En ny generasjon er i ferd
med å reise seg. Folk som ikke søker sitt eget, men Guds vilje.
Mennesker som ikke er redd for motstand, men som står opp for
Guds sak. En generasjon som i likhet med de gamle trosheltene
lever livet i Guds nærhet, til Guds jublende glede. n

«En ny generasjon er i ferd med å
reise seg. Folk som ikke søker sitt
eget, men Guds vilje»
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Artikkelserien om
Johannes’ Åpenbaring

er basert på de to bøkene «The Lion
and the Lamb» (vol. 1 og vol. 2) av
Tony Ling. Første artikkel i serien sto
på trykk i FOLK nr. 2 - 2011, og tok for
seg Åpenbaringbokas struktur og hva
slag type skrift det er. Videre har vi
sett hvordan Jesus er bokas sentrum.
Når vi forstår at boka mest av alt er en
åpenbaring av Jesus Kristus, har vi den
viktigste nøkkelen for forstå Johannes’
Åpenbaring.
I FOLK nr. 3 - 2011 begynte vi å gå
gjennom innholdet i Åpenbaringsboka,
og igjen er møtet med den oppstandne
Kristus det som kommer først.
Du kan finne tidligere nummer av FOLK til
nedlastning på www.ifolk.no.

Paulus sier i Kolosserbrevet at Jesus i ett og alt skal være
den fremste (Kol 1,18). Det er derfor ikke rart at Jesus er
hovedpersonen i Johannes ’ Åpenbaring. I forrige nummer
av FOLK så vi hvordan første kapittel i åpenbaringsboka
viser oss den oppstandne Kristus. I dette nummeret går vi
videre i åpenbaringen og ser nærmere på Jesu røst - en
profetisk stemme til menigheten, og gjennom menigheten
videre til verden.
Den talende munnen – Jesus taler profetisk i flere
dimensjoner
Første kapittel i åpenbaringsboka inneholder en fantastisk,
helhetlig beskrivelse av Kristus, der Johannes gir oss et bilde av
Jesus fra topp til tå. Når Johannes beskriver Jesus virker det som
om han er spesielt opptatt av Jesu munn. Andre egenskaper blir
helt enkelt nevnt og beskrevet, men Johannes kommer tilbake til
Jesu munn hele tre ganger. Selv om Jesus er oppstått og opphøyd
til himmelen, taler han fremdeles. Jesus er det siste ordet fra Gud
til verden. Hebreerbrevet begynner på denne måten: ”Mange
ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene
gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss
gjennom Sønnen.” (Hebr 1,1-2).

72

Jesus er Guds ord
Jesus er Guds siste ord til verden, men han er ikke et ord som ble
hørt for to tusen år siden og som siden har vært taust. Han er et
ord som fortsetter å forandre verden. Et ord som fremdeles blir hørt
av dem som har ører til å høre hva Ånden sier. Hebreerbrevet sier
at Gud talte til oss gjennom sin Sønn og at han opprettholder alle
ting ved hans mektige ord. Hele universet ble skapt med et ord, og
det ordet taler fremdeles – det er derfor universet ikke faller
sammen. Jesus, som talte den endelige åpenbaringen om Gud for
to tusen år siden, taler fremdeles. Johannes møter ham i åpenbaringsboka og er fascinert av stemmen hans. Faktisk så er det første
møtet med Kristus en røst bak ham, ”som en basun.” Johannes
snur seg for å se, og midt mellom lysestakene ser han Menneskesønnen og ”røsten hans var som bruset av veldige vannmasser.”
Han ser på ham igjen og sier: ”ut av munnen kom et skarpt toegget
sverd.” Her er det tre forskjellige måter munnen til Kristus omtales
på: som lyden av en basun, som lyden av veldige vannmasser, og
som et toegget sverd. Disse tre viser oss en Kristus som hele tiden
bruker stemmen – en Jesus som taler.

Høre og gi respons
Menigheten i det første århundret lærte å høre og å gi respons til
Guds stemme. Vi trenger også på nytt å oppdage å høre Guds
stemme og lære å gi respons. Du, som jeg, har sikkert opplevd å
være i en situasjon i livet hvor du må ta et viktig valg, og du har
bedt til Gud, og ingenting har skjedd. Og vi har sikkert sagt:
”Lurer på hva Gud prøver å si i forhold til dette.” Vel, Gud prøver
aldri å si noe som helst. Han bare sier. Dersom vi ikke hører, er det
ikke fordi det er noe galt med Guds stemme – problemet er ørene
våre. Det er dette Jesus gjør klart når han skriver til de sju menighetene: ”Han som har øre, la ham høre.” Vi trenger igjen å lære å
høre Åndens røst. Og når vi har lært hvordan vi hører, trenger vi å
lære å tale med Guds salvelse. Jesus taler Guds ord klart og tydelig,
og han taler på tre forskjellige måter, eller inn i tre forskjellige
områder.
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«Gud prøver aldri å si noe som
helst. Han bare sier. Dersom vi
ikke hører, er det ikke fordi det
er noe galt med Guds stemme –
problemet er ørene våre»

Profetordet som vekker menigheten
Jesus taler med en trompetstemme, og lyden av en basun i Bibelen
representerer alltid at Gud taler til folket sitt: til paktsfellesskapet,
til menigheten. Bare en overfladisk lesning av Skriften forteller deg
det. La meg gi deg et eksempel: Gud taler til Esekiel og sier: ”Jeg
har gjort deg til en vekter, en profet-vekter på murene til byen.”
Hva gjør en vekter? Han blåser i trompeten og advarer folket mot
fare, og forbereder dem på det som kommer. Dette er ikke bare et
gammeltestamentlig bilde. Når Paulus underviser korinterne om
hvordan de skal bruke åndelige gaver, særlig profetisk gave, sier
han til dem: ”Dersom trompeten ikke lager en klar lyd, hvem vil da
gjøre seg klar til kamp?” (1 Kor 14,8). Trompeten er Gud som taler
til menigheten. Slik henvender Jesus seg først seg til Johannes, og
får oppmerksomheten hans. Vi trenger å lære hvordan vi skal blåse
i trompeten igjen, hvordan vi skal blåse i trompeten i Sion og få
oppmerksomheten til Guds folk så de kan høre hva Ånden sier til
menigheten.

Tilbedelsens profetiske dimensjon

«Gud har faktisk mer tro på deg
enn du har på deg selv.»

Deretter forteller Johannes at Jesu røst var som lyden av veldige
vannmasser. Det er et merkelig fenomen som kan være vanskelig å
forstå. Likevel er de samme ordene brukt andre steder i åpenbaringsboka, i kapittel 14 og 19, hvor de representerer pris og tilbedelse som omgir tronen i himmelen.
Vi må forstå at det er en profetisk dimensjon i lovprisning og
tilbedelse. Når vi beveger oss profetisk i sang, tilbedelse og lovprisning, så skjer det noe i Ånden som er uforklarlig, men samtidig
dynamisk og reelt. Jesus selv er framstilt som en som taler med en
røst som veldige vannmasser. Dette kan høres rart ut. Du tenker
kanskje at Jesus ikke tilber i Guds nærvær? Jo, det gjør han. Og
hva mer er – Bibelen åpenbarer for oss at Far synger. Det kan være
en helt ny tanke for noen av oss, men i slutten av Sefanja står det:
”Herren din Gud er med deg, han er mektig til å frelse. Han har stor
glede i deg, han vil roe deg med sin kjærlighet, han jubler over deg
med sang.” (Sef 3,17; NIV).
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Jeg tror at når Gud synger, så synger han profetisk. Gud synger
over deg og meg fordi vi er det vi er nå, men også fordi han vet
hva vi skal bli. Han elsker oss som vi er, men har elsker oss for
mye til å la oss bli som vi er. Hans endelige mål er å gjøre oss lik
sin Sønn, og han er overbevist om at han vil lykkes. Gud tenker
ikke et øyeblikk på at han kan komme til å mislykkes. Det har
ingen plass i hans sinn; det er ingen mulighet, ikke en eneste
minste sjanse for at Gud vil mislykkes i noe som han har bestemt
seg for å gjøre – og han har bestemt seg for å gjøre oss lik Jesus.
Han er veldig lykkelig for det. Han har faktisk mer tro på deg enn
du har på deg selv. Selv om vi fornekter ham, så kan han ikke
fornekte seg selv. Derfor synger han over oss. Og som ikke det var
nok: Jesus synger også. Hebreerbrevet snakker om at han bringer
mange sønner til herlighet, og at han synger profetisk om det: ”jeg
vil lovsynge deg i menigheten” (Hebr 2,12). Sønnen er tilstede hos
oss, akkurat som vi så ham stå mellom lysestakene i åpenbaringsboka, og han er full av sang. Han priser Gud for at det han har
begynt, det vil han fullføre. Jesus er full av tillit til at Gud vil fullføre verket. Vi må lære å synge sanger med profetisk tilbedelse
som ikke bare proklamerer det Gud har gjort, eller hvordan vi føler
ting, men som proklamerer vår tillit til alt det Gud skal gjøre, og
som taler Guds løfter tilbake til ham.

Guds ord - et profetisk ord til verden
Til slutt står det at ut av Jesu munn kom et skarpt toegget sverd,
og at sverdet er Guds ord til verden. Vi må lære å profetere i disse
dimensjonene. Vi profeterer til hverandre med lyden av en trompet,
vi profeterer til himmelen med lyden av veldige vannmasser, og vi
profeterer til verden med et skarpt sverd som kommer ut av
munnen vår. Senere i åpenbaringsboka, i kapittel 19, ser vi Jesus
som rir ut for å erobre verden, og at ut av munnen hans kommer et
sverd som han slår ned nasjonene med. Betyr det at han kommer
til å drepe dem? Er dette det siste slaget? Er det Harmageddon?
Nei, det er evangeliets triumf, fordi han sier at han vil slå dem og
kutte dem ned med sverdet fra munnen sin, og så skal han regjere
over dem med en kongsstav av jern. Han har ingen ønsker om å
regjere over lik.
75

«Vi må lære å synge sanger med
profetisk tilbedelse som ikke bare
proklamerer det Gud har gjort, eller
hvordan vi føler ting, men som
proklamerer vår tillit til alt det Gud
skal gjøre, og som taler Guds løfter
tilbake til ham»

La meg gi deg et hint som vil hjelpe deg å forstå dette. På
pinsedag sto Peter fram og svingte Åndens sverd under stor
salvelse, og med slik voldsom effekt at folket som hørte på kjente
at det skar dem i hjertet. De døde for synden og ble levende for
Gud. Det vi ser i denne første beskrivelsen av Kristus i åpenbaringsboka, er at han virkelig regjerer over universet. Han er en
Jesus som har bestemt seg for å bringe folket sitt ut av lidelser og
å gjøre dem lik seg selv. Han er en Jesus som har bestemt seg for å
bringe verden under sitt herredømme. Dette er en god plass å
begynne for å forstå Johannes’ Åpenbaring. Mange ønsker å
skynde seg videre i boka for å finne ut hvem dyret er, men det
viktigste for oss er å vite hvem Jesus er. n

«På pinsedag sto Peter fram
og svingte Åndens sverd
under stor salvelse, og med
slik voldsom effekt at folket
som hørte på kjente at det
skar dem i hjertet. De døde
for synden og ble levende for
Gud.»
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