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Vær modig – betal prisen!

Tekst: Terje Dahle 
tedahle@gmail.com

Det koster å være en disippel av Jesus – det har det alltid 
gjort. Jesus oppfordret disiplene til å fryde og glede seg 
når de opplevde motstand, diskriminering og forfølgelse. I 
Matteus kapittel fem sier Jesus at de som går mot 
strømmen har til alle tider blitt forfulgt. Da de første 
kristne så hvordan Jesus ble behandlet, selv etter alt det 
gode han hadde gjort, visste de hva de hadde i vente når 
de ble etterfølgere av ham. Og de lot seg ikke skremme. 

I Norge har vi stort sett vært spart for trakassering og diskrimine-
ring i mange tiår, for ikke å snakke om forfølgelse. Ja, det er 
nesten så noen tror at det er noe galt hvis slikt skulle skje. Men 
Jesus sa med klare ord at vi ikke kunne forvente noen annen 
behandling enn den han selv fikk (Joh 15,20). Derfor er det å være 
etterfølger av Jesus ikke å leve et mest mulig komfortabelt liv – det 
er når det virkelig koster noe at det viser seg hvem som har Jesus 
som Herre. 

Mitt første møte med noe av dette var på barneskolen da jeg 
som sønn av skolens rektor (som var en profilert kristen) fikk gjen-
nomgå for det meste som var galt. Jeg oppdaget etter hvert at dette 
hadde mindre med Jesus, og mer med kultur og det å være anner-
ledes å gjøre. Flere år senere fikk jeg beskjed om at jeg ikke kunne 
få en jobb jeg søkte på (på tross av kvalifikasjonene) fordi jeg ikke 
ville ta ansvar for å administrere abortinngrepene som det innebar 
å ha denne stillingen. For meg betydde det noen tusen mindre i 

Terje Dahle, redaktør i FOLK.  
(Foto: Katrine Kjøllesdal)

LEDER
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«Derfor er det å være etterfølger 
av Jesus ikke å leve et mest mulig 
komfortabelt liv – det er når det 
virkelig koster noe at det viser seg 
hvem som har Jesus som Herre»

«Å være kristen er å bygge sitt liv 
på Jesus Kristus. Det gir forankring 
og retning for livet. Samtidig må 
hver enkelt leve i tro med god 
samvittighet»

lønn og mindre lederansvar, og det er jo en beskjeden pris å betale 
i et globalt perspektiv. 

I Norge har vi en stat som har mening om det meste og 
overlater mindre og mindre til den private sfæren og dermed den 
enkeltes samvittighet.  Den siste tidens debatt om fastlegenes rett 
til fritak fra å henvise abortsøkende kvinner viser noe av 
konsekvensene dette medfører. Dette er bare ett av mange områder 
der etterfølgere av Jesus må stoppe opp og tenke seg om, og 
deretter ta valg som kan koste, ja til og med koste dem jobben. 
Hvor skal grensen går for hva kristne førskolelærere og lærere på 
vegne staten skal formidle til barna? Dersom en alltid tenker på sin 
rolle uavhengig av sin tro, er en i praksis ingen disippel fordi troen 
ikke får noen konsekvens. Helsevesenet har mange slike områder 
der tro og statens krav er motstridende. Det gjelder blant annet 
praktiseringen av abortloven, og etter hvert dødshjelp (eutanasi).  
Det finnes folk som har mistet jobben i Norge fordi de sa ifra om 
korrupsjon. Våkne etterfølgere av Jesus vil gjøre at flere slike saker 
kommer opp i tiden framover.

Vi trenger modige, tenkende og tydelige etterfølgere av Jesus 
Kristus i Norge. Denne utgaven av FOLK har artikler som skal 
hjelpe deg til å være en disippel som ikke trenger å skjemmes av 
noe. Derfor finner du artikler om viktigheten av å kjenne Gud 
personlig og Bibelens budskap på en slik måte at du kan navigere i 
hverdagens mange valg og stå oppreist i møte med motstand. Vi 
har reportasjer fra Norge og Nepal som formidler tro på Gud som 
griper inn i hverdagen. Du får også lese historier om mennesker 
som har kommet til Norge etter å ha flyktet fra nød og urett. Noen 
av dem har ikke lovlig opphold, og det stiller oss overfor etiske 
dilemmaer som vi møter som medmennesker. Dette vil vi komme 
tilbake til i påfølgende utgaver av bladet. 

Å være kristen er å bygge sitt liv på Jesus Kristus. Det gir 
forankring og retning for livet. Samtidig må hver enkelt leve i tro 
med god samvittighet. Vi håper at bladet FOLK formidler 
undervisning som gir deg større forståelse og økt bevissthet i det å 
følge Jesus. God lesning! n
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Tekst og foto: Stein Ørnhaug 
steinorn@gmail.com

31. mars 2011 kl 0600

Torsdag 31.mars 2011 klokka 6 om morgenen dukker 
politiet opp hjemme hos Unn-Karin og Torfinn Myhre i 
Skien. De spør etter Gilles Umugabe som de skal hente for 
å sende ut av landet. 17 år gammel kom Gilles til Norge 
som asylsøker i 2002. Siden 2005 har han levd med 
trusselen om at politiet kunne komme slik som de gjør 
denne dagen. 

Gilles selv befinner seg i sin egen leilighet i Skien sentrum. Da han 
og vennen Reza får høre om politiets besøk, griper angsten han. 
Han tror jo at det er i Norge Gud vil ha ham. Det er her han har 
vennene sine, menigheten, utdannelsen som han snart er ferdig 
med. Og han frykter hva som kan møte ham i hjemlandet Rwanda.

Gilles gråter og er redd. Reza og han ber sammen. Et team fra 
Bergen Bibelskole skulle vært på frokost hos Gilles og Reza den 
morgenen, men frokosten blir avlyst og alle innvier seg i bønn. 
Andre i menigheten i Kristent Fellesskap er med og ber.

Klokka 11 ringer Gilles til politiet og melder seg. Han tar med 
seg ”mamma” Unn-Karin og bestevennen Reza. Politiet gir Gilles 
15 minutter på å bli klar til å dra. Han spør hva han skal gjøre med 
sine økonomiske forpliktelser men får ikke noe svar. Representanter 
fra Høgskulen i Telemark kontakter politiet for å tale Gilles sin sak. 
De spør hva galt han har gjort og ber politiet gi han mulighet til å 
fullføre mastergraden han har ett år igjen av, uten at det nytter.

«Da han og vennen Reza får høre 
om politiets besøk,  

griper angsten han»

17 år gammel kom Gilles til Norge  
som asylsøker i 2002.
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Gilles pakker, en haug med undertøy og noen få andre plagg. 
Han er ute av seg og klarer ikke å tenke. Han tar farvel med 
Unn-Karin og Reza. Andre ungdommer fra menigheten har samlet 
seg utenfor leiligheten for å kunne være litt sammen, kanskje for 
siste gang.

Turen går til Oslo, Trandum, politiets asylinternat, hvor 
personer uten lovlig opphold plasseres mens de venter på å bli 
sendt ut av landet. Politiet vurderer håndjern, men lar det være. På 
Trandum må Gilles levere fra seg eiendelene sine, akkurat som han 
har sett folk som kommer i fengsel gjøre det på film. Han får utdelt 
en deodorant og en tannbørste, hans andre eiendeler blir låst vekk. 

Klokka ti om kvelden skal det være ro og han blir låst inne på 
et eget rom til klokka åtte neste dag. Han gråter hele tiden. Andre 
han møter på Trandum forsøker å snakke med ham men han klarer 
ikke noe annet enn å gråte. I Skien er det bønneaksjon, noen er 
oppe hele natten og ber.

Fredag 1. april skal han i et rettsmøte og så eskorteres ut av 
landet. Han får fem minutter til å ringe. Han velger å ringe sin 
venn Reza. Så kommer Gilles til å tenke på at dagen før hadde 
noen minnet han på historien om Paulus og Silas som satt i fengsel 
og priste Gud. Gilles bruker resten av den dagen inne i gymsalen 
på Trandum og priser Gud.

Det blir aldri noe domsmøte og Gilles får beskjed om reise 
hjem til Skien mot å overholde en meldeplikt til politiet. Han 
forstår aldri helt hva som har skjedd, annet enn at Gud igjen har 
hentet en lovpriser ut av et fengsel. Tre uker senere, på Kristent 
Nettverks årlige påskekonferanse i Bergen er Gilles blant 
lovsangslederne som leder an i takk og glede til Gud. n

Politiets utlendingsinternat  
Politiets utlendingsinternat er et lukket 
internat hvor utlendinger uten lovlig 
opphold plasseres mens de venter på 
uttransport, eller hvis det er tvil om 
deres identitet. De som sitter der er 
enten pågrepet eller varetektsfengslet. 
Utlendingsinternatet betjener alle 
politidistrikter i Norge. 

(Kilde: politiet.no)
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Tekst og foto: Stein Ørnhaug 
steinorn@gmail.com

Som et tre plantet ved vann…

I 1994 blir om lag 800.000 mennesker drept på grunn av 
etniske konflikter i Rwanda. Det utgjør 20 prosent av 
landets befolkning. Rundt 2 millioner rwandesere flykter 
og mange blir syke og dør i flyktningleire. Å håndtere 
flyktninger som vender hjem etter massedrapene er bare 
enda en av de mange utfordringene Rwanda må takle på 
veien mot fred. Gilles er fra Rwanda.

I 2002 søker Gilles asyl i Norge. I 2004 får han beskjed om at han 
ikke kan gå på skole i Norge, i 2005 at han må forlate Norge. Når 
politiet i 2011 dukker opp hjemme hos hans norske familie, er det 
noe Gilles har fryktet lenge.

”Velsignet er den mann…”
- Da jeg fikk høre at politiet var kommet for å hente meg tenkte 
jeg ”Så rart… Hvis Rwanda er Guds plan for meg, hvorfor har ikke 
Gud gitt meg noen forventning eller tanke om det?” 

Jeg sitter hjemme ved kjøkkenbordet til Gilles Umugabe, 
ungdomsleder og lovsangsleder i menigheten Kristent Fellesskap i 
Skien, mastergradsstudent ved Høgskulen i Telemark, asylsøker 
med avslag på søknaden og deretter idømt fem års innreiseforbud 
fordi han er blitt værende i Norge uten lovlig opphold, i håp om å 
få omgjort avslaget.

Velsignet er den mann som stoler 
på Herren og setter sin lit til ham. 

Han er lik et tre som er plantet 
ved vann og strekker røttene mot 

bekken. Det frykter ikke når heten 
kommer, løvet er grønt. Det engster 
seg ikke i tørketider og slutter ikke 

å bære frukt. (Jer 17,7-8)
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- Det er jo både grining og sorg, men jeg vil være som det 
treet som står i tørketiden, som profeten Jeremia snakker om. Som 
strekker røttene mot bekken og ikke slutter å bære frukt!

 Vi har møttes bare noen timer tidligere. Jeg har reist fra 
Bergen og har truffet Gilles i Skien sentrum. Der var tåka like tykk 
som uklarheten rundt Gilles sin framtid i Norge. Men den sola som 
ga seg til kjenne over tåka og fikk klokketårnet på Skien kirke til å 
skinne, vitner også om at Guds velsignelse og vern ikke er borte, 
selv om ting er vanskelige.

På vei gjennom Skien sentrum får jeg merke hvordan Gilles er 
en mann som kjenner Guds godhet i sitt eget liv og som har varme 

Jeg vil være som det treet som står 
i tørketiden, som profeten Jeremia 
snakker om. Som strekker røttene 
mot bekken og ikke slutter å bære 
frukt!

Gilles Umugabe, ungdomsleder og lovsangsle-
der i Kristent Fellesskap i Skien, master-
gradsstudent og asylsøker.
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og omtanke å gi til andre. Mens vi ser etter en egnet plass for å ta 
noen bilder, ringer mobilen til Gilles.

-Ja? Ja? Så bra! Halleluja! 
Og så ler Gilles og slår over på et språk som jeg ikke kjenner. 

Det er en av ungdommene i Kristent Fellesskap Skien som ringer 
og forteller det siste gode hun har opplevd med Gud. Hun heter 
Carine og er fra Burundi. De snakker rwandesisk sammen. 

Når vi skal handle inn litt til lunsj ser Gilles Bjørg, en kvinne 
mellom 40 og 50, som tidligere gikk i menigheten sammen med 
ham. Hun står og stabler varer i en hylle og Gilles må helt bort til 
henne for å få oppmerksomheten hennes.

- Hei! Hvordan går det? Det er så lenge siden! Jeg savner deg 
hos oss!

Han gir henne en god klem, og så går praten. Senere finner jeg 
Gilles igjen borte ved melken, i en lattermild samtale med Ntumba. 
Han er en godt voksen mann fra Kongo. Praten går på fransk 
denne gangen. Ntumba liker at Gilles har gredd seg på håret! Han 
synes Gilles ser ”ordentlig” og ”seriøs” ut, og gir han komplimenter 
for det. ”Merci beucoup” og ”au revoir” er noen franske fraser jeg 
synes jeg kjenner igjen. Gilles liker mennesker og bryr seg om dem, 
og mennesker ser ut til å like Gilles tilbake!

”Når heten kommer…”
Da Gilles’ far var med og startet et opposisjonsparti i Rwanda på 
begynnelsen 90-tallet, tok han i praksis med seg familien sin inn i 
en politisk og etnisk konfliktsone. Enda hadde ikke disse motset-
ningene eksplodert i det blodbadet som senere skulle komme, men 
han visste at han hadde utsatt seg og sine for fare. Året før folke-
mordet begynte familien å leve på flukt. De reiste fra sted til sted 
og endte i Kenya, for å søke trygghet der. Først da massedrapene 
hadde opphørt og overgriperne var drevet på flukt, våget familien 
til Gilles seg tilbake. Faren ble parlamentsmedlem i den nye regje-
ringen, men situasjonen var langt fra ufarlig.

I 2002, da Gilles var 17 år, sa faren til barna at han trodde det 
var best om de så etter muligheter til å få utdanning i utlandet og 
han foreslo Norge. Han sa aldri rett ut at han var redd, men Gilles 

Faksimile av oppslag i studentavisa

Guds velsignelse og vern er ikke er 
borte, selv om ting er vanskelige.
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forsto at noe mer lå bak. Slik begynte et helt nytt kapittel i Gilles 
sitt liv, et kapittel som på sett og vis ikke har fått noen slutt enda.

”I tørketider”
Når vi endelig får satt oss ned med lunsjbordet hjemme hos Gilles 
og Reza, som han deler leiligheten i Skien sentrum med, forteller 
Gilles meg hvordan det var da han kom til Norge. Etter et kort 
opphold på transittmottak i Oslo, ble han sendt til Ulefoss i Tele-
mark. På Nome asylmottak finner han seg greit til rette og på fem 
måneder lærer han seg norsk, får jobb på Sommarland i Bø og blir 
månedens ansatt i juli 2003! Der leder han også Reza, en ung gutt 
fra en iransk familie i Skien, til Jesus. Reza og Gilles blir beste-
venner og sammen leder de nå ungdomsarbeidet i Kristent Felles-
skap i Skien. 

Gilles får avslag på asylsøknaden og anker. I 2005 får han 
beskjed om han skal sendes ut av landet. Han anker og appellerer, 
og saksbehandlingen drar ut. Han har ingen rettigheter, verken til 
skolegang eller skattekort. Likevel får han seg en utdanning og har 
gått hele veien, uten rett til skoleplass eller studiefinansiering, fra 
grunnskole til mastergrad på den tiden han har vært i Norge. I 
studentavisa på Høgskolen i Telemark skriver de om Gilles under 
overskriften ”Våre egne helter”: ”på ni år har han tatt videregående 
skole, en treårig ingeniørutdanning og nå en master i 
prosessteknologi.”

”Plantet ved vann”
Kort tid etter at Gilles kommer til asylmottaket på Ulefoss treffer 
han noen norske kristne. De kommer fra menigheten Kristent 
Fellesskap i Skien. Først reiser han med dem til Skien for å være 
med på husgruppesamlinger. Etter hvert blir så mange av de andre 
på asylmottaket med, at de begynner å ha samlingene der. Og slik 
møter han etter hvert sine nye ”foreldre”, Unn-Karin og Torfinn 
Myhre. Da den norske regjeringen i 2005 øker innsatsen med å få 
sendt alle asylsøkere som har fått avslag på sine søknader ut av 
landet, klager Gilles saken sin til utlendingsnemda (UNE). Men han 
forstår nå at hans dager i Norge kan være talte. Selv tenker han at 

Omsluttet av søsken som er med og bærer 
Gilles i bønn

Måten han ser dem leve på, 
begeistringen for folk, hvordan 
de lever nært og involvert med de 
andre i menigheten, alt lærer Gilles 
så mye om livet med Gud. 
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han skal reise til sin søster i Oslo og kanskje forberede seg på å 
søke asyl i et annet land. 

En dag spør Torfinn om Gilles ikke kan tenke seg å flytte hjem 
til dem. Dette er en helt fremmed tanke for Gilles. De kjenner jo 
ikke han og ikke han dem heller. En dag drar de til Ikea sammen. 
Unn Karin og Torfinn spør hva han synes om det skapet og det 
bordet, og Gilles skjønner ikke hvorfor de oppfører seg som de 
gjør. ”Men vi handler jo møbler til ditt rom hos oss”, utbryter de. 
Da Gilles blir med og pusser opp sitt nye rom helga etter, går det 
opp for ham at de virkelig mener det. De har til og med kjøpt 
gardiner med afrikanske motiver på, for at han kanskje kan føle 
seg litt hjemme!

Gilles forstår det slik at klagebehandlingen hos UNE skal skje i 
løpet av en måned, men det skal gå to og et halvt år hvor han i 
stedet blir boende hos sine nye foreldre. Så knyttet blir han til dem 
at han til og med plukker opp dialekten deres. ’Mamma’ og ’pappa’ 
er jo nordfra, så nå begynner han selv å si at, jo, han kommer fra 
Harstad (for det gjør jo Unn-Karin!). Slik blir Gilles fra Rwanda, 
bosatt i Skien, nordlending!

Tiden hjemme hos de nye foreldrene former Gilles sterkt. 
Måten han ser dem leve på, begeistringen for folk, hvordan de 
lever nært og involvert med de andre i menigheten, alt lærer Gilles 
så mye om livet med Gud. Sammen med ’pappa’ går han gjennom 
grunnleggende undervisning om det kristne livet. Boka ”Finn din 
plass” (av Erling Thu) blir utgangspunktet, og en kveld i uka setter 
de seg ned sammen. De har mange samtaler og diskusjoner. De 
snakker om synet på menighet og om den åndelige virkeligheten. 
Gilles har mange meninger som han får snakket om. Og han får 
oppleve å være en sønn i hjemmet der. Og Gilles begynner å ta 
aktivt del i forskjellige sider av menighetslivet. Han blir med i 
lovsangsteamet og engasjerer seg i andre oppgaver. 

”Strekker røttene mot bekken”
Gilles’ situasjon er fortsatt uavklart. Det er ikke mye grunn til håp 
slik ting ser ut i forhold til myndighetene. Men hans tro til Gud er 
at han er sendt til Norge for å tjene Gud her. Derfor må han velge 
å tro Gud hver dag og å ta en dag om gangen. 

Jeg må tro selv. Jeg må holde meg 
til det Gud har talt til meg, mer enn 

det jeg ser omkring meg.

Innvandringen til Norge 
skaper sterke følelser i 
samfunnsdebatten. 
 
Måten vi tar imot og behandler 
innvandrerne angår oss som kristne. Det 
berører oss, selv om det er et komplisert 
spørsmål. Guds ord oppfordrer oss til å 
ta oss av de som er innflyttere i landet 
(Jer 22,3; 5 Mos 24,17). Samtidig vet vi 
at motivene for å komme hit er veldig 
forskjellige, derfor er dette et krevende 
farvann å manøvrere i. I neste nummer 
av FOLK vil vi drøfte dette i et bibelsk 
perspektiv, samt løfte fram noen andre 
perspektiv som er viktige i debatten.
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– Jeg opplever å ha kommet til et nytt punkt av det å tro Gud 
selv. Jeg kan ikke leve på den tro andre kan ha for min situasjon, 
jeg må tro selv! Jeg må holde meg til det Gud har talt til meg, mer 
enn det jeg ser omkring meg.

- Å leve fra dag til dag og ikke vite om dette er den siste i 
Norge, har ført meg inn i en ny erfaring av bønn. Og så opplever 
jeg en ny desperasjon etter å møte Gud og få en reell berøring av 
han. Om det er et ungdomsmøte, en gudstjeneste, husgruppe eller 
hva slags samling det enn er, så vil jeg ikke tenke ”enda et møte” 
men ”å Gud! Jeg vil kjenne at jeg har fått en berøring av deg i 
dag!”

Til sin forundring har Gilles sett at denne forandringen i hans 
eget forhold til Gud har smittet over på menigheten, hvor det er en 
ny bønneiver og forsterket lengsel etter Guds nærvær hos mange. 
Når han har delt sitt hjerte, har lederne spurt om ikke han vil lede 
bønnesamlinger og i opplevelsen av sin egen skrøpelighet i hans 
omstendigheter ser Gilles at Gud bruker han til å styrke andre.

Jeg får avslutte besøket mitt i Skien med å være med når 
menigheten samles til bønn i de gamle banklokalene ved 
busstorget. Lovsangen hjelper oss inn for Gud og de ti, femten 
personene som samles denne kvelden tar seg god tid til å være i 
Guds nærvær. Gilles og Reza er der. Og ”pappa Torfinn” også. Før 
jeg drar får jeg være med på å legge hendene på Gilles og be for 
han enda en gang. Han har fortalt de andre på bønnesamlingen 
om hvordan presset han står i gjør det vanskelig å konsentrere seg 
om studieinnspurten. Og som et tre plantet ved vann, med røtter 
som strekker seg mot bekken, får han stå omsluttet av søsken som 
er med og bærer han i bønn. Og jeg har fått møte en velsignet 
mann som ikke slutter å bære frukt i tørketider eller når heten 
kommer. n

Gilles og Reza i bønn til Gud

Forandringen i hans eget forhold 
til Gud har smittet over på 
menigheten, hvor det er en ny 
bønneiver og forsterket lengsel etter 
Guds nærvær hos mange.
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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.” 

AnnonSe

SOMMERFEST 
I STOKKE

18.-22. juli
Gjennestad gartnerskole
Stokke i Vestfold

For mer informasjon og pamelding,
se www.krinet.no.

.



  15

AnnonSe
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Tekst: Kristine Sandvik, 
 sandvik.kristine@gmail.com

Kristent Fellesskap Skien  
– En menighet på tvers

Nesten helt øst i Telemark fylke ligger Skien, en av 
Norges eldste byer, med 52 000 innbyggere. Byen har 
fostret opp personer som Henrik Ibsen og Åge Samuelsen, 
og er sentral i kirkehistorien – det var her Norges første 
pinsemenighet ble startet i 1908. Menighetslivet i Skien 
har vært rikt og stabilt siden den gang, og også i dag 
finnes mange ulike menigheter og trossamfunn her. 

Midt i denne middels store østlandsbyen, blant Ibsen-gater og 
lokale mcDonalds-erstatninger finner vi Kristent Fellesskap Skien. 
Lokalene ligger så sentralt som du kan få det, et steinkast fra 
sentrum med busstasjonen som nærmeste nabo. Menigheten ble 
startet opp av folk fra Metodistkirken i 1980 og ble kalt Kristent 
Fellesskap. Tre år etter kom de i kontakt med Kristent Nettverk, og 
sluttet seg til de andre menighetene som tilfeldigvis allerede bar 
samme navn. I dag er det litt over 100 medlemmer i menigheten, 
og Torfinn Myhre og Tom Islann er eldste, sammen med konene 
Unn Karin Myhre og Kari Islann. Hver søndag er det gudstjeneste 
på lokalet, og ukentlig samles folk i fem forskjellige cellegrupper 
rundt om i hjemmene. 

Menigheten har fått flere profetier som er viktige for visjonen 
deres, blant annet at de skal få se en vekkelse i området, større enn 
det Skien før har opplevd (jf. Pinsevekkelsen på 30-tallet). I tillegg 
har de fått ord om at de skal være kjent for Guds nåde, noe de 
opplever å se, særlig i møte med ungdom. Gud har sagt at gjennom 

Dette er en menighet der alle aldre 
kommer frem, og der fellesskapet 

og begeistringen for hverandre 
og Gud står sterkt – på tvers av 
generasjoner og nasjonaliteter.



  17

arbeidet med ungdom vil foreldregenerasjonen også bli med, og 
nettopp ungdom er noe menigheten setter høyt. Dette er en 
menighet der alle aldre kommer frem, og der fellesskapet og 
begeistringen for hverandre og Gud står sterkt – på tvers av gene-
rasjoner og nasjonaliteter.

Fokus på de unge
Ungdomsarbeidet i menigheten ledes av Gilles Umugabe og Reza 
Ali Mohammadi, og i samarbeid med ca sju andre studenter jobber 
de for at unge mennesker i Skien skal få et brennende forhold til 
Jesus. Teamet av unge ledere samles hver fredag ettermiddag til 
middag, der de planlegger, ber og søker Gud for kvelden. For 

Elisabet, Anita og Elvira fra KF Skien på 
skidag.
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klokka halv åtte kommer mellom 20 og 25 ungdommer til lokalet, 
til lovsang, undervisning og fellesskap. Gruppa er sammensatt – 
alderen spriker fra 13 til 26, og både hudfarge og klesstil vitner om 
at her er folk fra ulike kulturer og miljøer samlet. For Gilles og 
Reza er relasjonene viktige. De vil bygge vennskap med ungdom-
mene, og mener at hvor mange som kommer på samlingene ikke 
har noe å si, det som er viktig er de nære båndene. Og akkurat 
dette kjennetegner ungdomsgjengen i Skien. De bryr seg, er 
venner, folk tar med seg nye, og miljøet er preget av godt samhold. 
Men de er tydelige på at samholdet ikke har kommet av seg selv. 
Lenge satte lederne av tid, spanderte, spurte og jobbet for å knytte 
ungdommene sammen, uten å se de store resultatene. Reza sier at 
det er først i høst relasjonene virkelig har kommet til et nytt nivå, 
og når jeg spør hvorfor, er svaret enkelt: Bønn. Først når de satte 
av tid i bønn og faste, og virkelig ropte til Gud, gikk ungdommene 
fra å være deltakere på samme møte, til å bli en sammensveiset 
gjeng. 

De siste månedene har relasjonene nådd et nytt høydepunkt. 
Det begynte med at en gutt på 16 år hadde lyst til å spise middag 
hos Gilles og Reza. Etter besøket skrev han på facebook om hvor 
fantastisk det hadde vært, og snart ville 5-6 andre og være med på 
besøk. De lagde middag sammen, snakket om Gud og om livet med 
Han. Ryktet spredte seg videre, og snart begynte ungdommer fra 
andre menigheter også å komme. Gilles og Reza gjorde middagen 
til en fast greie hver mandag, og nå samles mellom 20 og 25 gutter 
hver uke i leiligheten deres, fra ulike menigheter i Skien. De lager 
middag sammen, hjelper til, snakker om troen, ber for hverandre, 
og resultatet er at mange av gutta rett og slett blir gira på Jesus. 

På tvers av alder
Menigheten i Skien er opptatt av relasjoner på tvers av genera-
sjoner. I Malaki, kapittel 4,6, står det: ”Han skal vende fedrenes 
hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene”, og dette verset har 
stor betydning for hvordan menigheten ser på forholdet mellom 
voksne og unge. Her er det ingen ”avdelinger” eller adskilte 
grupper, bare én stor familie, der alle har like stor plass. Dette 
kommer tydelig frem i de ukentlige gruppene i hjemmene – der 

Tautrekking på menighetstur til Vegårdstun.

Først når de satte av tid i bønn 
og faste, og virkelig ropte til Gud, 

gikk ungdommene fra å være 
deltakere på samme møte, til å bli 

en sammensveiset gjeng.
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både voksne, tenåringer og barn samles. På søndagsmøtet ser du 
like gjerne en 23-åring som en 50-åring dele Guds ord, og på 
diverse middagsbesøk strekker aldersspennet seg ofte over mange 
tiår. 

– Det er viktig å ha noen å se opp til, sier Unn Karin Myhre, 
som sammen med mannen Torfinn i alle år har åpnet hjemmet sitt 
for både voksne og unge. 

– Alder har ingen ting å si; vi bare deler livet med hverandre, 
og det utvider både tankene og livet. Det blir en gjensidig påvirk-
ning! 

Forholdet mellom generasjonene preges mer av disippelfelles-
skap og vennskap, enn av et mentor-studentforhold. De spiser 
sammen, er sammen med hverandre, og viktigst av alt – de bruker 
god tid med Gud sammen. 

De unge i menigheten er helt enige i at det er viktig å ha 
kontakt med voksne. Det skaper rammer som gir trygghet, og frihet 
til å komme for å få trøst eller hjelp med utfordringer. Og selv om 
en ikke får løsningen på problemet servert i fanget, kan det likevel 
virke slik, bare fordi noen med litt mer livserfaring stiller de rette 
spørsmålene. Det er godt å få høre fra noen som allerede har 
kommet seg gjennom en lignende situasjon, at at man kan leve 
nær Gud uansett omstendigheter.

Unn Karin påpeker at det tar tid å bygge gode relasjoner, og 
menigheten har enda en lang vei å gå i å se dette bli en så naturlig 
del av folks hverdag som de ønsker. Men de opplever at det sakte 
men sikkert bygges en kultur, særlig blant de unge, for å leve i 
tette, ærlige og oppbyggende relasjoner med hverandre.  

På tvers av nasjonalitet
Fellesskap på tvers av nasjonalitet er også noe som kjennetegner 
menigheten. De har alltid hatt en visjon om å se mange nasjoner 
sammen, og dette ser vi tydelig i dag. For noen år siden begynte 
menigheten å ha cellegrupper på Dagsrud asylmottak. Gjennom å 
gi av seg selv, være ekte, alltid bringe Guds ord og å bruke anled-
ningene til å invitere stadig nye, har mange minoritetsspråklige 
blitt en fast del av Kristent Fellesskap. Soheila Ghanavailan er ei 
av de som har blitt inkludert i menigheten. Hun kom fra Iran til 

Her er det ingen ”avdelinger” 
eller adskilte grupper, bare én 
stor familie, der alle har like stor 
plass.

Torfinn og Jim-Jif i akebakken.
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Norge for et år siden, og kom i kontakt med noen fra KF gjennom 
kristne på asylmottaket. Hun følte seg velkommen, sett, og godtatt 
som den hun var.

 – Jeg følte meg som en sliten fugl som hadde flydd lenge 
omkring, og som endelig fikk komme hjem og hvile, sier hun. 

Både Soheila og flere andre minoritetsspråklige forteller at noe 
av det de setter stor pris på med KF i Skien, er at det er rom for 
dem. Her kan de komme med det de har, og de blir hørt. Daniel 
Ogweno, som kom til Skien i 2003, sier: 

– En ting er å ta imot folk, en annen ting er å ta imot det de 
har å gi. Det er slik man føler seg ordentlig inkludert.

Victor, Daniel, Jim-Jif og Sylvi ute i finværet.
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Når jeg senere i en samtale med Tom Islann spør om hva han 
opplever Gud taler til menigheten om for tiden, nevner han 
nettopp det som både Soheila og Daniel var inne på. Det å fungere 
sammen som én kropp, der alle er like viktige. 

– Det finnes ingen blindtarmer i Guds menighet, alle har en 
funksjon, og den vil vi at de skal finne, sier han. 

Dette legges det vekt på i undervisningen på gudstjenestene, 
og lederskapet er bevisst på å trekke inn så mange som mulig i 
ulike tjenester og oppgaver. 

– Det er også viktig å få frem nye, unge ledere, fortsetter Tom. 
– Og gi videre det en selv har sett, å reprodusere seg selv. Det 

skjer gjennom lederne som involverer seg i andres liv, gjennom 
gode relasjoner, og et ønske om å tjene Gud sammen.

Dette er altså Kristent Fellesskap Skien. En menighet der latteren 
sitter løst, med stort mangfold, inderlig tilbedelse og en fantastisk 
ærekultur ovenfor hverandre og Gud. 

Her er det folk av kjøtt og blod, med svakheter og mangler 
som alle andre, men Guds nåde er virkelig er til stede. Denne 
sammensatte, fargerike gjengen er et ekte og herlig uttrykk for 
Jesus her på jord! n

– En ting er å ta imot folk, en 
annen ting er å ta imot det de 
har å gi. Det er slik man føler seg 
ordentlig inkludert.

 – Jeg følte meg som en sliten fugl 
som hadde flydd lenge omkring, og 
som endelig fikk komme hjem og 
hvile.



22 

Tekst: Arne olav Røe,  
arneolavroe@gmail.com

Guds bygningsmenn,
Profetenes funksjon
Del 2 av 2

Profetene som Gud reiser opp i vår tid, har en sentral 
rolle i å utruste oss til tjeneste for evangeliet. De hjelper 
oss til å leve med dype røtter i Jesus Kristus, og til å gå i 
takt med Den Hellige Ånds ledelse. Derfor trenger vi å gi 
rom for den åpenbaringen av Jesus Kristus som de bringer 
med seg.

Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus 
Jesus selv som hjørnesteinen. (Ef 2,20)

I forrige nummer av bladet FOLK (4/2011) gikk vi nærmere inn på 
hva Jesus vil at menigheten skal være. Jesus har både gitt oss 
tegningene av hvordan hans hus skal være, og gitt oss bygnings-
menn som bygger med visdom og innsikt fra Gud. Videre så vi på 
en rekke skriftsteder som beskriver viktige kjennetegn på en apos-
tels tjeneste. I dette nummeret går vi videre med å se nærmere på 
profeter som Gud reiser opp i dag.

Kjennetegn på en profet: Å stå i Herrens råd

«For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for 
sine tjenere profetene. (…) Når Herren Gud har talt, hvem må ikke da 
profetere?» (Am 3,7f)

Arne Olav Røe, gift, bor i Trondheim,  
et barn. Bibellærer, jobber i Skatteetaten.
(Foto: Katrine Kjøllesdal)
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Et av de viktigste kjennetegnene på Guds profeter, er at de står i 
Herrens råd. Å stå i Herrens råd betyr å leve i Guds nærvær og 
lytte til hans stemme. Det innebærer å leve nært til Herren, og 
gripe det som ligger på hans hjerte. Det er å bli drevet til bønn ut 
fra det Gud viser deg – å arbeide i det usynlige for å se profetiske 
løfter gå i oppfyllelse. En viktig del av dette er også å formidle til 
folket det som ligger på Guds hjerte. Profeten Jeremia hører Guds 
hjertesukk over falske profeter, når Gud sier: «Om de [profetene] 
hadde vært med i mitt råd, kunne de latt folket mitt få høre mine 
ord og fått dem til å vende om fra sine onde veier og gjerninger» 
(Jer 23,22). 

Profeten Joel profeterte at Den Hellige Ånd skulle øses ut over alle 
mennesker, slik at deres sønner og døtre skulle profetere (Joel 3,1). 
Med Den Hellige Ånds ankomst på pinsedag lever vi nå i tidsal-
deren Joel pekte fram mot. Det betyr at alle som er født på ny og 
har fått Den Hellige Ånds gave er kalt til å leve profetisk og stå i 
Herrens råd. Alle i Guds folk skal kjenne Herren personlig – skillet 
mellom prest og lekmann er opphevet (Jer 31,33f). Alle skal høre 
talsmannens stemme, som lærer oss alt det Jesus har sagt (Joh 
14,26). Den Hellige Ånd vil stadig minne oss om at vi er Guds 
barn, samme hva omgivelsene forteller oss (Rom 8,16). Ånden vil 
åpne Ordet for oss, slik at det blir levende og virkelig for oss når vi 
hører det. 

Profetene har en viktig rolle i å utruste og hjelpe menigheten til å 
stå i Herrens råd (Ef 4,11ff). Til å hjelpe menigheten til å leve 
profetisk – at livene våre vitner om det som skal komme. Til å 
hjelpe alle til å høre hans stemme og forstå hva han lengter etter. 
Til å leve fokusert på Kristus på tronen, og ikke bli overveldet i 
møte med omstendigheter. Til å bevege seg i takt med Guds ledelse, 
og ikke stivne til i gamle former og tradisjoner. Til å gripe ånden i 
Ordet, slik at vi forstår hva Gud ønsker å formidle til oss gjennom 
Ordet. Guds profetiske ånd som bor i alle disipler, vil gjenkjenne 
det som profetene bringer, noe som skaper liv og dynamikk blant 
Guds folk.

Å stå i Herrens råd betyr å leve 
i Guds nærvær og lytte til hans 
stemme.

Alle som er født på ny og har fått 
Den Hellige Ånds gave er kalt til å 
leve profetisk og stå i Herrens råd.
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Kjennetegn på en profet: Initiativ, liv og bevegelse
Et annet kjennetegn på profetene er at de bringer initiativ, liv og 
bevegelse blant Guds folk. Gud ba Esekiel tale profetisk over de 
tørre ben i dalen (Esek 37,4ff). Esekiel gjorde som Gud sa, og 
profetordet skapte liv mens han så på. Profetene er viktige for å 
føre oss inn i nye faser i oppdraget Gud har gitt oss. I Antiokia ble 
Paulus og Barnabas sendt ut på misjonsoppdrag fordi Den Hellige 
Ånd talte til de profetene og lærerne som var samlet (Apg 13,1ff). 
Menigheten i Antiokia gikk fra å være en stor menighet til å bli en 
base for apostler og profeter som berørte hele det østlige Middel-
havsområdet, på grunn av dette profetordet.

Profetene er altså sentrale i å bringe initiativ, dynamikk og 
retning i arbeidet i Guds rike. De hjelper menigheten til å se at vi 
har et oppdrag om å utbre Guds rike, som vi må sette all vår 
innsats og prioriteringer inn på å fullføre. Profetene hjelper oss å 
løfte blikket vekk fra oss selv og over på arbeidet med å utbre 
Guds rike, uansett hvor vi er og hvilken rolle vi har.

Profeter hjelper folk ut av det å fokusere på sitt eget, over til å 
fokusere på å bygge Guds hus – menigheten. Når tempelet i Israel 
skulle gjenoppbygges, møtte byggearbeidet massiv motstand fra 
samaritanerne (Esr 4,4). Israelsfolket kamuflerte menneskefrykten 
sin med å si at «ennå er ikke tiden inne for å bygge Herrens hus» 
(Hag 1,2). Profeten så samtidig at de var travelt opptatt med sine 
egne hjem og tilværelser (Hag 1,9). Men profetene Haggai og 
Sakarja oppmuntret dem til å overvinne frykten og sette i gang 
med arbeidet på nytt (Esra 5,2). Byggearbeidet hadde stor 
framgang, mens det står at profetene satte mot i folket med 
profetordene sine (Esra 6,14).

På samme måte vil nytestamentlige profeter motivere oss til 
arbeidet med å utbre Guds rike. Der vi lett kan bli defensive og 
miste troen på at vi kan utgjøre en forskjell, har profetene en nåde 
til å hjelpe oss til å se annerledes på oss selv og hva Gud kan gjøre 
gjennom oss. Der mange blir mismodige på grunn av 
omstendigheter, dårlige erfaringer, overskrifter i aviser og TV, har 
profetene vært i Herrens råd og hørt gode nyheter om hva Gud er 
på gang med! Profeter bringer alltid styrkende og oppmuntrende 

Profeter bringer initiativ, liv og 
bevegelse blant Guds folk

Profeter hjelper folk ut av det å 
fokusere på sitt eget, over til å 
fokusere på å bygge Guds hus  

– menigheten.
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ord fra Herren (1 Kor 14,3; Apg 15,32). Ord som skaper 
fordømmelse og tvil, har ikke opphav hos Gud.

Hver enkelt knyttes til Jesus Kristus
På samme måte som apostlene Gud reiser opp, vil profeter være 
grunnleggende opptatt av å knytte hvert menneske til Jesus 
Kristus. Jesus Kristus er hjørnesteinen i apostlenes og profetenes 
grunnvoll (Ef 2,20). Motivet til både apostler og profeter er å 
knytte mennesker til Jesus Kristus – ikke at de forenes rundt 
kristelige aktiviteter, karismatiske ledere eller kristelige kampsaker. 
Siden Jesus er Ordet (Joh 1,14; Hebr 10,7) er kjennetegnet på apos-
tolisk og profetisk forkynnelse at den er solid forankret i Guds ord, 
og knytter mennesker til Jesus som Herre. n

Der mange blir mismodige på 
grunn av omstendigheter, dårlige 
erfaringer, overskrifter i aviser og 
TV, har profetene vært i Herrens 
råd og hørt gode nyheter om hva 
Gud er på gang med!

Profeter vil være grunnleggende 
opptatt av å knytte hvert menneske 
til Jesus Kristus.
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Tekst: Rune Ørnes, 
rune.ornes@gmail.com

En profetisk ekspedisjon

Tidlig søndag morgen stod vi i en utkjørsel. Det var 
november og dagen var iskald! Vi brøt brødet og feiret 
nattverd, mens vi hutret og hoppet for å holde oss varme. 
Så velsignet vi kommunen og ba om framgang for Guds 
rike. 

Helgetur til Sør-Varanger
Menighetene i Nord-Norge fikk et oppmuntrende, profetisk ord om 
å reise til nye steder med evangeliet. Inspirert av ordet, reiste vi 
seks stykker på en helgetur til Sør-Varanger, lengst øst i Finnmark. 
Tidlig søndag morgen stod vi i en utkjørsel. Det var november og 
dagen var iskald! Vi brøt brødet og feiret nattverd, mens vi hutret 
og hoppet for å holde oss varme. Så velsignet vi kommunen og ba 
om framgang for Guds rike. Gud hadde gitt meg en tanke om å 
oppsøke akkurat denne bygda, og i samråd med de andre fem 
bestemte vi oss for å besøke et spesielt hus. I huset bodde gamle 
venner av familien til Miriam, en av dem som var med på turen. 
Nå var vi spente. Var det noen hjemme? I så fall, hvordan ville vi 
bli tatt i mot?

Et fredens hus
Vi ringte på døren og ble møtt av et hjertelig ektepar. De var midt i 
frokosten og inviterte oss inn på kaffe og mat. De hadde vært nære 
venner med foreldrene til Miriam, og hadde ikke sett henne siden 
hun var liten. Nå var overraskelsen og gjensynsgleden stor, og med 

Rune Ørnes, 36 år. Gift med Rita. Har 
fire barn. Er ansatt i Kristent Fellesskap 
Vesterålen. 
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en gang var samtalen i gang. I løpet av de to neste timene leste vi 
Guds ord sammen med dem. Vi oppmuntret, snakket og ba 
sammen. Til slutt ble de utfordret på å la seg døpe. Troen var alle-
rede på plass, og nå tok de i mot utfordringen og lot seg døpe i 
badekaret. Gud hadde forberedt dem, og Gud hadde ledet oss. Vi 
var kommet til et hus som åpent tok i mot Guds fred.

Følge historiske fotspor
Det profetiske ordet som kom på Kristent Fellesskaps sommerkon-
feranse i Nord-Norge oppmuntret oss til å reise til steder hvor det 
tidligere i historien hadde vært vekkelse. Der skulle vi bryte brødet, 
velsigne stedet og proklamere at Guds rike var kommet. Så skulle 
Gud stå med oss og lede oss til mennesker som var klare til å ta i 
mot Guds fred. Utfra denne kontakten, skulle Gud la det vokse 
fram fellesskap med liv og glede. Fellesskap som ville berøre folk 
på samme vis som Jesus gjorde da han gikk på jorden. Senere ville 
det være tid for å reise til steder som ikke hadde vært berørt av 
tidligere vekkelser. Guds inngripen ville skje også der. Dette var et 
profetisk ord det var lett å handle på. Vi skulle gjøre konkrete, 
enkle ting. Og så ville Gud stå med oss med sin kraft og lede oss til 
mennesker.

Lite skrik og mye ull
En av dem som var med på turen var veldig overrasket. I forskjel-
lige sammenhenger hadde han vært med på flere evangeliserings-
turer, og hadde dårlige erfaringer. Mye styr, mange menneskelige 
ideer og stort sett en opplevelse av å trenge seg på folk. Slik var 
det ikke denne gangen. Fokuset var på Gud. Vi hadde felleskap i 
bønn og nattverd. Vi ba for stedet og velsignet det. Og best av alt, 
vi opplevde Guds klare ledelse. Det var godt å overlate resultatet til 
Herren. Da Moses og israelsfolket var klemt mellom Sivsjøen og 
Faraos hær, talte Gud; «Herren skal stride for dere, og dere skal 
være stille for Han» (2 Mos 14,14).

CD som gave og inspirasjon
I løpet av flere slike teamturer ble fokuset sterkere på det enkle 
budskapet vårt: At Jesus er veien til Gud. At han ved sin død og 

Oppdraget vi tar del i, er ikke for 
åndelige «superhelter».

Gud hadde forberedt dem, og Gud 
hadde ledet oss. Vi var kommet til 
et hus som åpent tok i mot Guds 
fred.
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oppstandelse har sonet vår synd og gitt oss evig liv. Og at Jesus 
gav oss alle oppdraget med å gjøre det kjent og tilgjengelig for 
verden. På reisene begynte sanglinjer å dukke opp. Jeg skrev dem 
ned og tok godt vare på dem. Noen av sangene ble som en ren 
forkynnelse av evangeliet. Noen var meditasjoner over Guds ord, 
andre satte fokuset på å ta del i oppdraget. Litt senere meldte ideen 
seg om å lage en CD-produksjon av sangene. En CD med to enkle 
hensikter. Til inspirasjon for oppdraget, og som en gave til 
mennesker vi møter når vi reiser ut.

CD-ens første sang heter «Ordet om korset» og er en proklamasjon 
av det Gud har talt skal skje. Refrenget og bridgen har følgende 
tekst:

Ordet om korset lyder utover landet. 
Sangen om Jesu Kristi herlighet. 
Mennesker møtes av hans vitner, erfarer Herrens kraft, 
og de vinnes ved hans kjærlighet!

For som vannet dekker havets bunn, skal Jesu navn fylle alt! 
Ved hans død og hans oppstandelse går hans rike fram med kraft!

Ikke for åndelige «superhelter»
Vi er kalt til det enkle. Oppdraget vi tar del i, er ikke for åndelige 
«superhelter». Det er for trofaste disipler, fulle av tro og kjærlighet. 
Jesus sendte sytti disipler til byer han selv ville besøke senere. De 
reiste uten penger og ekstra klær. I møte med et nytt sted og nye 
mennesker var de helt avhengige av Guds inngripen. De ble ledet 
til mennesker som var klare for Guds fred og som inviterte dem til 
å være sammen med dem, til mat og husly. Fra dette huset fikk 
folk oppleve Guds nåde, med forkynnelse og helbredelse.

De sytti kom begeistret tilbake til Jesus med erfaringer av at til 
og med onde ånder var lydige mot Jesu navn (Luk 10,17). De 
hadde handlet på en enkel måte etter det Jesus sa, men resultatene 
var store. De hadde gått i tro, på Jesu ord. Det samme gjør vi i dag.

Vi skulle bryte brødet, velsigne 
stedet og proklamere at Guds rike 

var kommet.
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Ett år senere
I overkant av ett år senere kan vi se tilbake på flere turer til Finn-
mark. Hver gang har vi hatt gleden av å komme tilbake til ekte-
paret i det huset vi først ble ledet til.  Og vi har fått møte nye 
mennesker som klare for å ta i mot bønn, forkynnelse og utfor-
dringer. Blant annet har to unge kvinner blitt døpt i det samme 
badekaret som det første ekteparet ble døpt i. Sommeren 2011 
flyttet en familie fra menigheten i Tromsø oppover og nye 
kontakter er knyttet. Ukentlig møtes de for å be for kommunen og 
landsdelen.

Tar du oppdraget på alvor?
Ordet om å gå til nye steder, er for alle kristne. Landet vårt venter 
på nye misjonærer, mennesker som midt i en vanlig hverdag er 
klare for å ta oppdraget på alvor. Noen av oss vil ha mulighet til å 
besøke steder, andre kjenner kanskje kall til å flytte. Mange steder 
er preget av en tilsynelatende tilbakegang for evangeliet. Men det 
er bare på overflaten. Landet vårt er fullt av «bønnebarn». 
Mennesker som i tiår er blitt båret fram for Gud i bønn av foreldre 
og besteforeldre. Disse bønnene gir frukt. Troen modnes fram 
under en overflate som gjerne ser hard ut. Det er kanskje ikke 
synlig enda for et menneskelig øye, men det skjer like fullt.

På samme måte er landet fullt av bygder og byer som tidligere 
har vært sterkt berørt av kristen tro. Sannheten om Jesus vil slå 
gjennom på nytt, og denne gangen enda sterkere. Et budskap vi 
alle er invitert til å gå med! n

Landet vårt venter på nye 
misjonærer, mennesker som midt i 
en vanlig hverdag er klare for å ta 
oppdraget på alvor.

At Jesus er veien til Gud. At 
han ved sin død og oppstandelse 
har sonet vår synd og gitt oss 
evig liv. Og at Jesus gav oss alle 
oppdraget med å gjøre det kjent og 
tilgjengelig for verden. 
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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.” 

AnnonSe

Ønsker du å bruke tid i bønn?

GULLBOTN
BØNNESENTER

Gullbotn Bønnesenter ligger en kort 
kjøretur fra Bergen. Her kan du ha gode 
dager i bønn, alene eller sammen med 
andre, i naturskjønne omgivelser. 

Åpent hver mandag fra kl. 09.00 - 21.00,
og hver første uken i måneden, mandag til fredag

Se gullbotnbonnesenter.no 
for mer informasjon
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AnnonSe

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.

Hvem som helst
Hvor som helst
Når som helst

Les mer på www.folkbibelskole.no
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Tekst: Mari Bjerkaas

maribjerkaas@yahoo.no

Vendepunktet. Mirakelgutten.

4. november 2010 kl. 12.12 mottar jeg følende 
mobilmelding fra min venninne Ingvild: »Hei, ringer du 
meg når du kan? Godt nytt!« Rent menneskelig sett, - i 
den livsfasen hun befant seg i, - kunne en slik melding 
bety hva som helst, bare ikke graviditet. Helsemessig var 
Ingvild i den dårligste perioden noen sinne, likevel bare 
visste jeg: HUN ER GRAVID! En helt absurd tanke! Temaet 
hadde ligget brakk i lang tid, og jeg ble overrasket over 
hva jeg selv tenkte.

Ved neste pause på jobb ringte jeg henne tilbake;
«Hei! Nå er jeg spent!»
«Ja, hva tror du?» spurte hun meg.
«Ingvild, jeg tør ikke si det jeg tror...»
Så kom det jublende: «Ja, jeg er gravid!!!«

Jeg vil gjerne dele denne historien om familien Jenssen og hva 
som skjer når Herren gjør det han vil, når han vil!

Realitetsorientering
Ingvild og Tommy ble glade foreldre til Eirin i 1999, og som 
foreldre flest ønsket de seg snart flere barn. Eirin var tidlig klar for
 å bli storesøster, men ingen flere barn meldte sin ankomst.
Årene gikk, de skaffet seg katt, de skaffet seg hund, de hadde mye 
omsorg å gi!

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
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Fra legen fikk de 
beskjed om å legge 
ønsket om flere barn 
på hylla og glede seg 
over jenta de hadde.

 I 2004 måtte Ingvild gjennomgå en operasjon som halverte 
muligheten for å bli gravid. Dernest ble det klart at hun hadde fått 
diabetes med alt det medfører av tilleggsplager. 
Legene forberedte dem på at det nå ville være vanskelig å få barn, 
men paret ble oppmuntra av Herren da de i 2005 fikk profetiske 
ord om flere barn.
 Våren 2008 var intet positivt skjedd og Ingvild og Tommy 
ønsket utredning i forbindelse med prøverør. De fikk lite håp hos 
legene. Forutsetningen for å starte slik behandling var at Ingvilds 
diabetes og ustabile blodsukker kom under kontroll. 
 Ingvild gjorde «alt det rette», men kroppen ga ikke den 
forventa responsen på trening og kosthold.  Fra legen fikk de 

Tobias Mikal – en blid gutt.
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beskjed om å legge ønsket om flere barn på hylla og glede seg over 
jenta de hadde. «Vi gav opp med hodet, men ikke med hjertet» var 
Ingvilds kommentar i ettertid.

Kan du, Herre, virkelig flytte fjell?
Høsten 2008 deltok Ingvild og Tommy på medarbeiderhelg i Kris-
tent Fellesskap. Roger Aubrey underviste om tro. Tro som kan 
flytte fjell! Utsikten fra møtesalen den helga var mot mektige fjell. 
Kjente, trygge fjell som Ingvild hadde vokst opp ved, og hun 
tenkte: «Kan du, Herre, virkelig flytte fjell?»
Etter undervisningen ble alle bedt om å reise seg og i tro befale 
«fjellet» i den enkeltes liv og flytte seg. Ingvild og Tommy stod 
sammen og gjorde dette i tro på flere barn. De fikk forbønn, og på 
nytt gav Herren dem ord om flere barn.
 Dette skapte nytt håp hos den lille familien. De tok saken ned 
fra hylla og la den i Herrens hender. De ville leve i tro for å behage 
Gud og stole på ordet i Hebreerne kapittel 11,1: «Troen er sikkerhet 
for det som håpes, visshet om ting en ikke ser ...» Ingvild tenkte at 
så snart hun bare fikk bedre helse, ville hun nok bli gravid. Hun 
fortsatte å gjøre det beste hun kunne for egen helse.

Nede for telling
Tiden gikk og våren 2010 hadde familien Jenssen loftsrydding. De 
vurderte hva de skulle gjøre med alt baby- og barneutstyret de 
hadde lagret etter Eirin. Eirin samla sammen ei eske med baby- og 
småbarnsleker. Dette ville hun ta med seg til familiens hytte i 
Sverige og selge på «loppis». Pengene skulle hun gi til arbeidet for 
barn på Fillipinene.  Tommy skulle fjerne sandkassen i hagen og 
barneutstyr ble tenkt solgt eller kastet. 
(Det hører med til historien at intet ble gjort, verken »loppis«, fjer-
ning av sandkasse eller salg av barneutstyr. Det kom hele tiden noe 
i veien...)
 Tidlig samme høst fikk Ingvild en måneds opphold på helsein-
stitusjon for å få bedre kontroll på blodsukker og andre plager. 
Etter flere år med prøving og feiling, feilmedisinering og testing 
var Ingvild  sliten, utslitt og oppgitt, men fortsatt tapper. Under 
oppholdet gikk det imidlertid tomt og Ingvild gikk fullstendig ned 

● Kan du, Herre, virkelig 
flytte fjell?



  35

for telling, tappet og kraftløs. Hun måtte reise hjem før oppholdet 
var over. Håpet om barn hang i en syltynn tråd.
 Når det er på det mørkeste, når det bare er troen som bærer 
håpet, da griper Herren inn og viser at Han har det som skal til! 
Herren deler ikke æren med noen når Han demonstrerer sin 
allmakt. Ingen skal kunne rose seg når Herren handler suverent!

Tilbake til 4. november 2010
Tidlig i november 2010, - i forbindelse med ny helsesjekk på grunn 
av mulige nye komplikasjoner, - kom det for dagen: Ingvild var 
gravid, nesten 2 mnd på vei! Ingvild, Tommy og Eirin ga Herren 
ære fra første dag. Gleden ble delt med familie og venner. Det 
umulige var skjedd, etter 10 års venting: et barn var på vei! 
 Den lille familien var overvelda og lykkelig. For dem var 
underet allerede skjedd; det å bli gravid, resten var bare ventetid.
Det var ikke noe annet alternativ enn at dette skulle gå bra.
Når Herren hadde gjort Ingvild gravid, fulgte Han opp!  «Vi tenkte 
ofte på hvem som meldte sin ankomst på slikt underfullt vis», 
forteller Tommy. I løpet av svangerskapet, - som på grunn av 
diabetes ble vurdert som risikosvangerskap, - var det bare positive 
meldinger ved hver kontroll. Blodsukkeret hadde vært tilnærmet 
normalt fra første dag, allerede før graviditeten var kjent, og medi-
siner ble ikke nødvendig før etter halvgått svangerskap. (Den 
eneste risikoen i dette svangerskapet, tenkte jeg, var at Ingvild 
skulle sprekke av glede....!)

«Gud har sannelig sin timing!», sier Ingvild og Tommy.» Vi 
opplevde ikke bare at Herren hadde planlagt svangerskapet, men 
alle brikkene falt ned på rett sted. Alt var fred, det var ingen kamp. 
Alle detaljer kom på plass, helt overnaturlig. Herren tok bort 
bekymring for helse, jobb og økonomi. Hva har du da igjen? 
Glede! Guds timing er den aller beste!” Tommy konkluderer: ”Gi 
aldri opp håpet, bare be og tro! Husk troen er sikkerhet for det som 
håpes, visshet om ting en ikke ser (Hebr 11,1).

Familien Jenssen: Ingvild, Eirin, Tobias Mikal 
og Tommy.

Han meldte sin ankomst på 
underfullt vis og blir beskrevet av 
leger som et rent under.
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Tobias Mikal
11. juni 2011 kom Ingvild og Tommys lille gutt til verden. Frisk, 
sterk og stor med et strålende godt humør. Han ler, - bokstavelig 
talt, - til verden! Eirin er stolt og hjelpsom storesøster, - klar for 
flere søsken, i følge henne selv..!
 Han meldte sin ankomst på underfullt vis og blir beskrevet av 
leger som et rent under. Hva kunne en slik gutt hete annet enn 
Tobias Mikal? Et navn som i sin betydning bekjenner at Gud er 
god! Hvem er som Gud!
 En oktobersøndag feira vi gudstjeneste og takka Gud for 
Tobias Mikal. Et lite landsens gudshus var stedet, og lokalet var 
fult av slekt, venner og menighet. Alle fikk høre familiens sterke 
vitnesbyrd om hvordan Herren hadde grepet inn og gjort det 
umulige mulig. Tobias Mikal og hele familien hans ble lagt hender 
på, bedt for og velsigna. Ei fantastisk stund der Herren fikk ære for 
det Han hadde gjort.
 Utsikten fra møtesalen denne søndagen var igjen til de 
mektige fjellene som tidligere hadde blitt gjenstand for Ingvilds 
spørsmål: “Kan du, Herre, virkelig flytte fjell?
Og Herren har svart: 

Se, jeg, Herren, er Gud for alt som lever. Finnes det noe som er 
umulig for meg? (Jer 32,27.) n

● Vi opplevde ikke bare 
at Herren hadde planlagt 

svangerskapet, 
men alle brikkene falt 

ned på rett sted

Stolt storesøster Eirin 
sammen med lillebror.
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Det skjer når vi ber!

Jesus gikk ofte avsides for å være alene i bønn. Gjennom 
livet sitt og demonstrasjonen av Guds kraft ga Jesus 
disiplene et eksempel til etterfølgelse. De forsto at det 
han gjorde hadde sammenheng med den himmelske 
kontakten Jesus hadde med sin Far i bønn.

Det er interessant å se hvordan det var til å begynne med da Jesus 
kom og brakte Guds rike nær. I sin programerklæring i synagogen 
i Nasaret proklamerte Jesus hva hans tjenesete skulle innebære 
(Luk 4,15-21). Han var kommet for å oppfylle profetiene og i alt 
gjøre sin Himmelske Fars vilje. 

Slik Jesus levde.
Noe av det første Jesus gjør er å forkynne at Guds rike er kommet 
nær og kaller mennesker til å vende om. Noen får et direkte kall til 
å følge han som hans apostler (Matt 4,17-22). Jesus valgte ut 
apostlene, de tolv,  etter en hel natt i bønn (Luk 6,12-13). Alle 
viktige hendelser forberedes i bønn. Deretter åpenbarer Jesus 
himmelrikets innhold og natur for disiplene gjennom forkynnelsen 
slik Matteus gjengir den i Bergprekenen (Matt 5-7). Her underviser 
han dem også om bønn. Han lærer dem ”mønsterbønnen”, også 
kjent som Fadervår, som inneholder en direkte oppfordring til å be 
om at Guds rike må komme og at Guds vilje må skje på jorden som 
i himmelen (Matt 6,9-13). 

Tony Jessen er gift med Bjørg og har 3 voksne 
barn. Bor i Os. Er nylig pensjonist etter et 
variert yrkesliv både som pastor og bussjåfør. 
Bibellærer med utdannelse fra Ansgar 
Teologiske Høyskole. (Foto: Stein Ørnhaug)

Tekst: Tony Jessen

tojes@online.no
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Etter undervisningen viser Jesus at Guds rike er kommet nær 
gjennom mektige under og kraftige gjerninger, i Åndens kraft 
(Matt 7-8). Alt det han hadde proklamert i synagogen i Nasaret ble 
oppfylt foran øynene deres som et resultat av stadig kontakt med 
Far. Han gikk ofte avsides for å være alene i bønn. Gjennom livet 
sitt og demonstrasjonen av Guds kraft ga Jesus disiplene et 
eksempel til etterfølgelse. De forsto at det han gjorde hadde 
sammenheng med den himmelske kontakten Jesus hadde med sin 
Far i bønn (Joh 5,17-23; Luk 11,1 flg).

Utbredelsen av Guds rike dreier seg om mennesker
 Med dette som grunnlag sender Jesus de tolv disiplene ut.  

Og der dere kommer, skal dere forkynne: Himmelriket er nær! Helbred 
syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene, driv ut onde ånder. For intet 
har dere fått det, for intet skal dere gi det. (Matt 10,7-8).

Ved et senere tilfelle sender Jesus 72 andre disipler ut to og to, for 
å forkynne og demonstrere Guds rike (Luk 10,1). Både når Jesus 
sender ut de tolv, og når han sender ut de 72, oppfordrer han dem 
til å be (Matt 9,38 og Luk 10,2). 

Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens 
herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. (Luk 10,2) 

Å arbeide for at Guds rike skal ekspandere og få større innflytelse i 
denne verden, har altså å gjøre med å høste inn grøden hans, det 
vil si å berge mennesker inn i Guds rike. Til det trengs arbeidere, 
og Jesus vil at vi skal be Gud om å sende ut arbeidere. Det vil si at 
Gud som virker i  oss, til både å ville og å gjøre det som er etter 
hans gode vilje (Fil 2,13) skal kalle og utruste mennesker til å 
vinne mennesker for Guds rike. Den som begynner å be slik med 
nød i hjertet, kan selv komme til å bli bønnesvaret. Alle har vi jo 
egentlig et kall til  å være med å vinne folk for Jesus – å hjelpe 
folk inn i Guds rike. 

Guds rike går fram og utbres når 
mennesker blir satt fri fra mørkets 

makt og satt over i Guds elskede 
Sønns rike.

De forsto at det han gjorde hadde 
sammenheng med den himmelske 

kontakten Jesus hadde med sin 
Far i bønn. 
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Dette er altså det første Jesus lærer oss å be om i forbindelse med å 
utbre Guds rike – helt i tråd med oppfordringen Paulus skriver til 
Timoteus: 

 Og nå formaner jeg dere framfor alt å bære fram bønner og påkal-
lelse, forbønner og takk for alle mennesker. Be for konger og alle som 
har en høy stilling, så vi kan føre et stille og fredelig liv, som er preget 
av gudsfrykt og vinner respekt. Dette er rett og godt for Gud, vår 
frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten 
å kjenne. (1 Tim 2,1-4) 

Dette må vel i sannhet være bønn ”etter Guds vilje”. Utbredelsen av 
Guds Rike ”som ikke består i ord, men i kraft”(1 Kor 4,20) handler 
først og fremst om mennesker. Jesus lærte disiplene noe om dette: 

En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han 
svarte: «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med 
øynene. Ingen vil kunne si: Se her er det, eller: Der er det. For Guds 
rike er inne i dere.» ( Luk 17,20-21)

Guds rike går fram og utbres når mennesker blir satt fri fra mørkets 
makt og satt over i Guds elskede Sønns rike (Kol 1,13). Det skjer 
når mennesker, etter å ha hørt evangeliet, kommer til tro på at Gud 
reiste Jesus opp fra de døde, vender om og påkaller Herrens navn 
og bekjenner med munnen at Jesus er Herre! Da skjer det som er 
Guds gode vilje for alle mennesker, at de får leve i frihet i hans 
rike. Det er slik «Guds rike kommer, og Guds vilje skjer på jorden 
som i Himmelen» (Matt 6,10).

Forbønn mer enn bønn
«Forbønn mer enn bønn» er tittelen på en bok skrevet av den 
hollandske forkynneren Deuch Scheets. I boken viser han på en 
fengslende måte hvordan innviet, utholdende forbønn kan 
forvandle de mest håpløse situasjoner og bringe Guds rike nær. 
Han forteller blant annet om hvordan ei ung jente med alvorlig 
hjerneskade ble mirakuløst helbredet etter ett års utholdende 
forbønn. Etter to år i koma, og erklært døende av legene, reiste 

Forut for alle store vekkelser vi 
kjenner til, har det uten unntak 
vært mennesker som med nød 
og lengsel har ropt til Gud om et 
himmelsk gjennombrudd.
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Gud henne opp til et mektig vitnesbyrd som ble kjent i mange 
land. Avisene skrev med store overskrifter: ”Kvinne våknet, full-
stendig helbredet, etter to år i koma”. Legene kalte det «et medi-
sinsk mirakel», «Vi kan ikke forklare det». 

Den argentinske evangelisten Ed Silvoso forteller i boken 
”Bønneevangelisering” om hvordan inderlig påkallelse og forbønn 
fra kristne i bestemte byer har snudd hele samfunnssituasjonen fra 
håpløst mørke til lys og liv, og hele byer gir seg over til Herren. 
Nøkkelen til dette er BØNN, utholdende bønn. Utholdenhet er en av 
de viktigste egenskapene i kristnes liv. Den engelske predikanten 
Charles Spurgeon uttalte det slik: «Det var utholdenhet som gjorde 
at sneglen nådde fram til Arken» Skal vi oppnå noe av det  Gud  
har lovet, kreves det utholdenhet  (Heb 6,12; 10,36; Luk 21,19; 
11,5-8; Ef 6,18).

Det kan synes som om Gud har bestemt seg for at det han vil 
gjøre i sin guddommelige makt, vil han gjøre som svar på bønn. 
Forut for alle store vekkelser vi kjenner til, har det uten unntak 
vært mennesker som med nød og lengsel har ropt til Gud om et 
himmelsk gjennombrudd. De helliges inderlige bønner har banet 
vei for åpenbaringen av Guds herlighet. At vi ber er derfor  så  
utrolig viktig og avgjørende for utbredelsen og framgangen for 
Guds rike her og nå.

Hvordan skal vi be, og hva skal vi be om? 
Vi er nå Jesu legeme på jord, han er i oss og vi er i han. Da kan 
vi be om hva vi vil, sier Jesus. Og når hans Ord blir i oss, vil vi be 
etter hans vilje –  det som ligger på hans hjerte (Joh 15,7). Det er 
en svimlende og utfordrende sannhet at vi alle kan være med å 
begjære nabolaget, bygda, byen og landet vårt for Jesus. 

Vi er alle kalt til å være vitner om Jesu makt og herlighet der 
vi er. Når Den Hellige Ånd kommer over oss, får vi kraft til å være 
Hans vitner idag (Apg 1,8). Våre liv som Guds-rike-borgere vil ha 
påvirkningskraft som ”lys og salt”(Matt 5,13-16). Vi er kalt til å 
leve slik som Jesus levde, hans liv er i oss (1 Joh 2,6). Jesu liv var 
menneskenes lys (Joh 1,4-5). Når vi lever våre liv etter hans vilje, 
fylt av den Hellige Ånd, vil det merkes i våre omgivelser. Hans 
kjærlighet vil prege våre liv og gjøre oss oppfinnsomme når det 

Det er en svimlende og 
utfordrende sannhet at vi 

alle kan være med å begjære 
nabolaget, bygda, byen 

og landet vårt for Jesus. 
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gjelder å vinne dem for Jesus. Det vil bringe lys til de som 
opplever alt mørkt og håpløst. Og ved å leve etter Guds rikes stan-
dard vil vi være en motvekt i det samfunnet vi lever i.

Gjennom bønn blir vi også utrustet til å seire i åndskampen vi 
står i. Vi utsettes stadig for angrep fra ondskapens åndemakter som 
vil hindre oss i å utbre Guds rike. Men vi har seiret i det som Jesus 
har gjort for oss. Når vi gjennom bibellesning og bønn blir bevisste  
på dette, blir vi i stand til å stå etter å ha overvunnet alt (Ef 6,11-
18).

Paulus, som selv fikk bety så mye for Guds Rike, bøyde ofte 
sine knær og ba. Han kommer med en underfull oppmuntring til 
oss alle: 

Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer 
enn alt det vi ber om og forstår, ham være ære i menigheten og i 
Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter! Amen.  
(Ef 3,20-21) 

Derfor gjelder ordene til Paulus til oss alle i dag:

Og nå formaner jeg dere framfor alt å bære fram bønner og påkallelse, 
forbønner og takk for alle mennesker. (1 Tim 2,1) 

Dersom Guds folk i ennå større grad tar denne formaning på alvor, 
er jeg overbevist om at store og ufattelige ting vil skje. Det har vist 
seg flere ganger i kirkens historie, og også i senere tid. Også i dag 
lyder hans ord til oss: 

Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, 
søker meg og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre i himmelen, 
tilgi folkets synder og lege deres land. (2 Krøn 7,14) 

Gud vekker sitt folk til bønn, noe stort og fantastisk er i ferd med å 
skje. Han lar det spire fram og vi skal få se det. n

Gud vekker sitt folk til bønn, noe 
stort og fantastisk er i ferd med 
å skje. 
Han lar det spire fram og 
vi skal få se det.
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Tekst: Knut G. Osland

www.gurdergod.no Se sammenhengen 
i teksten
Hvordan lese Bibelen – Del 1 av 7

Det fins mange morsomme eksempler på ”kreativ 
bibelbruk”. Enten en ”trekker mannakorn” eller slår 
tilfeldig opp i Bibelen for å få et ”ord fra Gud”, er det 
veldig lurt å sjekke sammenhengen før en trekker 
konklusjoner. 

Slik fanden leser Bibelen
Det er mange måter å lese Bibelen på. Ikke reint sjeldent beskylder 
folk hverandre for å lese ”slik fanden leser Bibelen”. Da djevelen 
siterte Bibelen for Jesus, tok han versa ut av sin sammenheng. 
 Det fortelles ei skrøne om en som slo tilfeldig opp i Bibelen 
for å finne ut hva han skulle gjøre. Det første han fant var histo-
rien om Judas som gikk og hengte seg, så han slo opp en gang til. 
Da satte han fingeren på Jesu ord: ”Gå du bort og gjør likeså”.  

Mannakorn 
Da jeg vokst opp var det ganske vanlig å ”trekke mannakorn” for å 
få en oppmuntrende hilsen fra Gud. En kunne få kjøpt hundrevis 
av små lapper med skriftsteder på. Disse ble gjerne lagt i en skål 
eller en fin boks, slik at man kunne trekke en eller flere lapper når 
en følte at en trengte det. I hvor stor grad man trodde at Gud styrte 
handa til å velge akkurat det rette mannkornet, varierte nok en del. 
Men det faktum at alle bibelversa var positive og inneholdt de 

Tidligere i FOLK har vi presentert seks viktige 

tolkningsnøkler du kan bruke for å forstå det 

du leser i Bibelen. Ved en feil har vi ikke fått 

trykket den syvende og siste tolkningsnøkkelen, 

“Se sammenhengen i teksten”, før nå. De andre 

seks tolkningsnøklene kan du lese om i FOLK nr 

4/2009, nr 1/2010 og nr 2/2010 (tilgjengelig på 

www.ifolk.no) eller på www.gudergod.no. 
 

De syv nøklene er:

1. Bibelen handler om Jesus.

2. Bibelen er skrevet for oss.

3. Bibelen forklarer selv Bibelen.

4. Det finnes en progressiv åpenbaring.

5. Bibelen inneholder flere ulike språk  

  og sjangere.

6. Vi er avhengige av å bli grepet av  

  Ånden i Ordet. 

7.  Se sammenhengen i teksten.
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mest oppmuntrende løftene fra Bibelen, økte jo sjansen for at man 
ble glad av det man leste. 
 Det fortelles om ei dame som sa: ”Gud gir meg alltid det rette 
ordet når jeg trekker mannakorn! Får jeg ikke det rett første gang, 
trekker jeg bare flere.” 

Løfter uten betingelser?
Et velsitert bibelord er: ”Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk” 
(Fil 4,13). Kan hvem som helst på grunnlag av dette verset gjøre 
krav på Guds kraft til å gjøre hva som helst eller er det betingelser 
knytta til det?  Hva betyr ”alt” i denne sammenhengen? 

I samme kapittel finner vi dette løftet: ”Så skal min Gud, han 
som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger” 
(Fil 4,19). Hvem er dette løftet gitt til? Kan hvem som helst ta det 
til seg uten videre? 

En rekke løfter i Bibelen har klare betingelser. Derfor er det 
smart å sjekke sammenhengen og sjekke betingelsene. 

Hva skal til for å bli frelst? 
”Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst” er løfte som 
gjenstas flere ganger i Bibelen. Mange bruker dette som grunnlag 
for å tro at alt som skal til for å bli frelst, er å be en bønn. 

Det første stedet i Det nye testamentet vi finner sitatet er i 
Apostlenes Gjerninger kapittel 2. Det er apostelen Peter som siterer 
det i sin tale på pinsedag. Det merkelige er at når flere tusen 
mennesker i respons til talen, spør hva de skal gjøre (for å bli 
frelst) svarer Peter: ”Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, 
hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal 
få Den Hellige Ånds gave” (Apg 2,38).

Hvorfor ber han dem om å vende om og bli døpt, hvis det 
holder å be en bønn? 

Romerbrevet 10 er neste plass løftet fra profeten Joel siteres. 
Der presiserer apostelen at en må tro i sitt hjerte at Gud reiste Jesus 
fra de døde og bekjenne med munnen at Jesus er Herre, for å bli 
frelst (Rom 10,9-10). 

En rekke løfter i Bibelen har 
klare betingelser. 
Derfor er det smart å sjekke 
sammenhengen og sjekke 
betingelsene. 
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Er dåpen nødvendig?
Jeg leste for en stund siden ei bok der forfatteren bruker Apost-
lenes Gjerninger kapittel 16 for å vise at det ikke er nødvendig å 
bli døpt for å bli en kristen. Det er fangevokteren i Filippi som spør 
Paulus og Silas: ”Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?” Svaret er 
enkelt: ”Tro på Herren Jesus, så skal du og dine bli frelst.” Stopper 
vi der, får vi inntrykk av at alt som trengs er å tro. Leser vi hele 
avsnittet, får vi bekrefta resten av Det nye testamentes undervis-
ning og praksis om at dåp. Dåpen er så viktig at hoffmannen og 
alle i huset hans ble døpt. 

Leser vi Skriften i sammenheng, ser vi at ”synderens bønn” 
ikke kan løsrives fra omvendelse, tro, bekjennelse, dåp i vann og 
Ånd. Alt hører med til den kristne grunnvollen. Skal vi bli skik-
kelig kjent med Jesus og bli hans disipler, må vi ta imot hele «frel-
sespakka»! n

 Skal vi bli skikkelig kjent med 
Jesus og bli hans disipler, må vi 

ta imot hele «frelsespakka». 
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Bli aBonnent?
se www.ifolk.no, send SMS med kodeord FOLKABO  
og navn og adresse til 2097 (tjenesten er gratis) eller 
ring 55 38 18 40. 
Gaveabonnement? Send SMS med kodeord  
FOLKABO GAVE, gavemottakers navn, adresse, e-mail  
og tlf + MIN: ditt eget navn, adresse, email og tlf.

Abonnement: kr. 300,- pr. år
Det kommer ut 4 nummer i året.

nB! prisen er justert f.o.m nr.1 2012.
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Tekst og foto: Norleif Askeland

norleifas@gmail.com

Guds hjelp i naturkatastrofen

Like før jul 2011, råkar endå ein tyfon dei filippinske 
øyane. Denne gongen tek den ein litt annan veg enn dei 
søraustlege tyfonane brukar å gjera. Den sterke vinden 
fører med seg enorme nedbørsmengder og inne mellom 
fjella på Mindanao veks elvane. Vatnet tek seg nye vegar, 
demmer seg opp på nye stader, samlar saman store 
mengder med ulovleg hogd tømmer før det brasar mot 
kysten langs elva som munnar ut i Iligan City.

Det er mørkt i Iligan, dei fleste har gått til ro for natta og anar 
ingenting om katastrofen som er på veg. Vatnet stig fort. Store 
tømmerstokkar  knuser hus. Vatnet går i kvervlar som i ei vaske-
maskin. Heile bustadområder vert sopte på havet. 1200 menneske 
døyr og om lag 500 av dei er framleis sakna.

Det har gått ein månad når vi vitjar Iligan City. Vi er her for å 
hjelpa mange av dei som mista alt dei hadde i flaumen, men som 
berga livet. Mange har flytta attende til staden der dei budde og 
teke til å byggja opp att heimane sine. Vi treffer først 200 familiar 
som framleis bur på evakueringssenteret. Mykje naudhjelp har 
vorte gitt til dei, men ikkje alt som er gitt er det dei treng mest, og 
ikkje alt dei treng har vorte gitt. Dei har store sekker med ris, men 
framleis ingenting å koka risen i. Kokeutstyr og biblar er det vi på 
førehand har fått melding om at dei ynskjer seg mest av alt. 
Menneske har også åndelege behov. Når vi lyttar til vitnemåla frå 
mange av dei overlevande, skjønar vi at Guds ord er langt meir 

●Når vi lyttar til vitnemåla frå 
mange av dei overlevande, 

skjønar vi at Guds ord er langt 
meir enn ei mager trøyst, det 

er ord som gjev ånd og liv, som 
byggjer og som held dei oppe. 
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enn ei mager trøyst, det er ord som gjev ånd og liv, som byggjer 
og som held dei oppe. Mange fortel om korleis dei stod på hustaka 
og ropa til Gud om hjelp, og opplevde korleis dei på mirakuløst vis 
vart berga ut or massane av vatn, gjørme og tømmer. 

Etter å ha delt Guds ord med dei og gitt kvar av dei 200 fami-
liane på evakueringssenteret panner til å koka ris i og wokpanner 
til å steikja annan mat i, har vi lunsj saman med Retchill og 
mannen hennar. Det er ho som fortel mest. Når ho igjen deler 
opplevingane sine den grufulle og mørke natta frå 17. til 18. 
desember,  skjelv han over heile kroppen. Han er ikkje den einaste i 
Iligan som kjenner på traumane etter katastrofen. Her er historia 
hennar:

Det som trengst mest av alt: godt nytt, ein 
wok og ei rispanne med lok.

Det meste av eignelutene er borte, 
men dei har kvarandre og ei sterk 
tru på ein Gud som har kontroll 
og som gjer ting nye for dei. 
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Mannen min vekte meg og ropa at eg måtte stå opp. Vatnet 
hadde alt nådd veggen i huset vårt. Eg tenkte at dette ikkje kunne 
vera mogeleg, men oppdaga i neste augneblink at madrassene på 
golvet flaut. Eg tok straks til å pakka kleda og skuleuniformane til 
ungane mens mannen min gjekk for å setja mopeden opp på ein 
høgre og sikrare stad. Han skulle koma tilbake og henta oss, men 
nådde aldri tilbake til huset.  Eg oppdaga at eg framleis gjekk i 
nattklede og ville til å skifta. Men guten min ropa til meg: 
”Mamma, du kan ikkje skifta no, vatnet går alt høgt inne i huset!” 
Det gjekk så fort. Eg skjøna at det alt var for seint til å greia å få 
med meg begge barna, og ropa på naboen vår. Han greidde så vidt 
å ta seg gjennom vasstraumane bort til oss og tok barna med seg. 
Vatnet nådde meg no til halsen. På eit eller anna vis kom vi oss 
over til naboen sitt hus og vi fekk hjelp til å koma oss opp på 
taket. Dette huset hadde to høgder. Vi var mange på dette taket, 
men alt var mørkt og vi kunne ikkje gjera mykje.  Men eg sa at no 
må vi be til Gud. Så vi ropte alle til Gud om berging og priste han. 
Så losna heile huset og tok til å flyta. Mange ting rak i vatnet 
rundt oss, også eit tre. På dette begynte vi å flytta oss over til eit 
anna hustak som var tett ved. Då det til sist var min tur, svikta 
”stigen” og eg vart igjen åleine på hustaket. Vårt eige hus var no 
heilt borte. Eg gleid på det glatte taket og vart liggjande. Medan eg 
låg slik, høyrde eg lyden av eit barn som gret like ved hovudet 
mitt. Min første tanke var at eg måtte berre gløyma barnet og 
tenkja på min eigen tryggleik. Plutseleg var det nokon som ropa 
namnet mitt: ”Syster Retchill, kvifor er du framleis her?” Eg tok 
barnet og retta det til mannen, og vi fekk begge hjelp til å koma 
over på eit anna hustak. Der gjekk det opp for meg kvifor eg ikkje 
hadde kome meg bort frå det andre taket ved første forsøk og 
kvifor eg hadde glidd på taket: Ingen visste at det vesle barnet låg 
der i det stummande mørkret, men no vart han berga sidan eg 
ikkje kom meg vekk. Då eg i tillegg oppdaga at den vesle guten var 
min eigen nevø, vart eg ubegripeleg glad. Vi heldt fast rundt 
kvarandre og gret.

Ektemannen grip ordet: ”Eg trudde eg hadde mista dei alle. Då 
eg fekk sjå kona mi i live, forstod eg kva det betyr for meg å ha 

●Eg sa at no må vi be til Gud. Så 
vi ropte alle til Gud om berging og 
priste han. Så losna heile huset og 

tok til å flyta.

Naboene har satt opp minnesmerker 
over de som er borte.
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det mest verdifulle. No veit eg at livet mitt ville vore vondt utan 
henne.”

 Ekteparet smiler og gir all ære til Gud for den godleik dei 
opplever å ha blitt vist. Det meste av eignelutene er borte, men dei 
har kvarandre og ei sterk tru på ein Gud som har kontroll og som 
gjer ting nye for dei. 

Vi spanderer ein is til dessert og får dei med oss rundt i 
området der dei budde. ”Her er huset vårt”, seier Rechill, og stiller 
seg opp i restane etter det som ein gong var eit fliselagt bad.  
Rundt omkring ser vi mange små minnesmerke som liknar ramme-
verket til typiske norske kaninbur. Men inni er der blomar. Naboar 
har sett desse opp for å minnast dei som budde her, men som no er 
borte saman med huset dei budde i. Vi bed Rechill om å samla 
saman alle naboane i denne bygda. Folk legg hammaren frå seg og 
kjem bort til bilen vår. Dei saknar mange men dei som er der, 
representerer i overkant av 60 familiar. Pastor Rolan deler om kor 
Gud elskar og kva Jesus har gjort for dei. Og vi kjenner at det er 
godt å kunna gje noko av det som trengst mest av alt: godt nytt, 
ein wok og ei rispanne med lok. n

Rechill i restene etter det flislagte badet deres.
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Tekst: Kirsti Wagø

kirwaag@yahoo.no

I Fars favn

Gud er vår Far. Dette er noe alle kristne vet i teorien, men 
mange kjenner ham ikke som Far. De lever nærmest som 
foreldreløse. Å be til Jesus er lett, men å si: ”Pappa, Far,” 
kan oppleves vanskelig.

Det var ikke meningen at noen skulle oppleve forholdet til Gud 
som Far vanskelig.

Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til 
dere. (Joh 14,18)

Den intimiteten Jesus har med sin Far, ønsker han at vi også skal 
ha.

Jeg sier dere ikke at jeg skal be til min Far for dere. For min Far selv 
elsker dere. (Joh 16,26-27)

Jesus leder oss til Far og forklarer ham for oss.

Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min Far uten ved 
meg. (Joh 14,6)

Kirsti Wågø bor på Sotra, er mor til tre, 
bestemor til to, og arbeider som lærer 
på Bergen Bibelskole. Hun og mannen 
Bård leder en tjeneste for personlig 
gjenopprettelse. De er også en del av 
Living Waters lederteam Norge.  
(Foto: Stein Ørnhaug)



  51

Jesus er veien til Far. Slutten på veien er Fars favn. Favn eller 
skjød betyr bryst eller barm – nært inntil Gud. Der lever Jesus, står 
det i evangeliet etter Johannes, kapittel 1,18. Han hviler i Fars favn 
og lever i det inderligste forholdet til Far. Det er et sted for å bare 
være og hvile. Som å komme hjem. Gud vil være far for oss, ta oss 
inntil seg, bekrefte og elske oss ubetinget som sønner og døtre. Før 
Jesus begynte sin tjeneste, før han hadde gjort et eneste under, sa 
Far om han: 

Du er min Sønn, den elskede. I deg har jeg velbehag. (Luk 3,22)

Og ut fra denne hvilen som vi finner i Fars favn kan vi arbeide og 
tjene.

Kjenner jeg Far?
Lever jeg i dette nære forholdet til Gud, min Far? Kjenner jeg ham? 
Hvis ikke: Hva er grunnen til det? Kan det være noe i veien med 
gudsbildet mitt?

I begynnelsen av Første Mosebok leser vi: 

Så skapte Gud mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til 
mann og kvinne skapte han dem. (1 Mos 1,27)

Å være skapt i Guds bilde betyr blant annet å ligne på Gud. Hver 
for seg har menn og kvinner noe av Guds bilde i seg. Sammen 
utgjør mann og kvinne et større og mer helhetlig bilde av Gud, og 
det var meningen at foreldre, gjennom sitt samspill, skulle gjøre 
det lett for barna sine å lære å kjenne Gud. Og mange barn 
opplever dette. Men det er kanskje enda flere, i den verden og tida 
vi lever i, som ikke gjør det. På grunn av synd blir bildet av Gud 
fordunklet eller forvrengt, noe som kan føre til at vi tenker feilak-
tige tanker om ham, løgntanker – vi får et feil gudsbilde. Men et 
feilaktig gudsbilde kan gjenopprettes.

Fra kunnskap til kjennskap
Raymond Lauritzen deler her med oss hvordan forholdet til faren 
hadde konsekvenser for forholdet hans til Gud, og om veien fra å 
ha kunnskap om Gud som Far til å kjenne Gud som Far: 

Det er et sted for å bare være og 
hvile. Som å komme hjem. 

Lever jeg i et nært forhold 
til Gud, min Far? 
Kjenner jeg ham?
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“Sommeren 2005 var jeg med på Kristent Nettverks sommer-
konferanse på Stokke. Det var da 4 år siden jeg ble født på ny, og i 
løpet av denne tiden hadde jeg fått erfare Gud på mange og sterke 
måter. Under lovsangen på et av møtene opplevde jeg Guds fantas-
tiske nærvær. Men så kom en tanke til meg igjen og igjen: Kjenner 
du den Gud du tilber? Jeg oppdaget at jeg ikke kjente Ham som 
min Far. Jeg ble frustrert og oppgitt og delte dette med kona mi.

Sammen ble vi med på en weekend med undervisning om 
personlig gjenopprettelse/frigjøring (Guds loddsnor/Hjertets murer). 
Her begynte jeg å forstå sammenhengen om hvorfor jeg hadde det 
slik.

Faren min var lite tilstede i oppveksten, og det er få minner jeg 
har om ham. Som ganske ung lukket jeg hjertet mitt for ham. Han 
døde da jeg var 18 år, og jeg kan huske at jeg ble overrasket over 
min kalde reaksjon.

I mitt forhold til Gud opplevde jeg at han var fjern og distan-
sert. Det var enklere å forholde seg til Jesus. Det var jo han som 
kom og døde i mitt sted på korset.

Nå fikk jeg gråte ut smerten over savnet av min far, tilgi ham 
og selv be Gud om tilgivelse for mitt lukkede sønnehjerte. I denne 
prosessen opplevde jeg Guds farshjerte og har fått kjenne hvordan 
han reiser meg opp som sin sønn. Det er Jesus Kristus som fører 
meg til Far, og jeg har oppdaget at min holdning og mine tanker 
om Gud er viktige.

Jeg er ved begynnelsen av denne reisen – å lære å kjenne Gud 
som Far – men nå kan jeg smile og takke for min jordiske far. 
Savnet etter ham er borte. Nå lengter jeg bare etter å bli bedre 
kjent med han som er min rette Far.”

Hvordan gjenopprette et feil gudsbilde
Gjenopprettelse av gudsbildet skjer ved at vi tilgir dem som 

har syndet mot oss. En setter da ord på den uretten som er gjort og 
av hvem, og sier innfor Gud:“Jeg velger å tilgi .....«. Det beste er å 
gjøre dette sammen med en sjelesørger som også kan be for en.

Gjenopprettelsen av gudsbildet skjer dessuten ved at vi tar til 
oss sannheten om hvem Gud er: Vi omvender oss fra løgntankene 
om ham, og bytter ut disse tankene med det Bibelen sier. Det første 

 I mitt forhold til Gud 
opplevde jeg at han var fjern 

og distansert. Det var enklere å 
forholde seg til Jesus.
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steget i omvendelse er erkjennelse: »Ja, jeg tenker galt om hvem 
Gud er.« For noen kan det være en hjelp å skrive ned løgntankene. 
Deretter bekjenner en disse tankene som synd, og tar imot tilgi-
velse. Det siste steget er å velge å tro sannheten: fylle tankene med 
Guds Ord. Frukten av det er en god og rett bekjennelse. 

For det hjertet flyter over av, det taler munnen. (Luk 6,45)

Det kan ta tid før sannheten kommer fra hodet og ned i hjertet, 
men den vil fordrive løgnen, slik lyset fordriver mørket, og sette en 
fri.

 Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.  
(Joh 8,31)

Og ikke minst handler gjenopprettelse av gudsbildet om åpenba-
ring – at Gud selv viser oss hvem han er gjennom Den Hellige 
Ånd.

Uansett hvordan vårt gudsbilde er, og selv med gode foreldre, 
så trenger vi åpenbaring av hvem Gud er. Åpenbaring er grunnleg-
gende for vekst og for en trygg identitet som kristne. Det handler 
ikke først og fremst om ny kunnskap, men om kjennskap – hjertet 
berøres. Vi blir forandret. Dette er et verk av Den Hellige Ånd, han 
gir oss åpenbaring. Åpenbaring er noe vi vanligvis må søke – av 
hele hjertet.

La oss kjenne, ja, la oss jage etter å lære Herren å kjenne. Like visst 
som morgenrøden skal Han komme. Han kommer til oss som regnet, 
som senregnet og tidligregnet over jorden. (Hos 6,3) 

Gud har lovet å gi åpenbaring til dem som elsker ham. 

Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og 
den som elsker meg, skal bli elsket av min Far, og jeg skal elske ham 
og åpenbare meg for ham. (Joh 14,28)

Målet er klart: At vi skal 
bli mer og mer lik hans Sønn,
Jesus Kristus. 
Da vil vi selv bli bærere av 
Guds bilde og herlighet.
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Herren lengter etter å gi oss åpenbaring av seg selv, fordi han er 
enda mer interessert i å ha nærkontakt med oss enn det vi selv er. 
Og vi trenger stadig åpenbaring – hele livet.

Betydningen av åndelige foreldre
Gud vår Far kan også vise oss hva det vil si at han er Far gjennom 
åndelige fedre og mødre. Modne kristne som bærer Guds karakter 
og hjerte kan være gode rollemodeller for oss, og kan formidle 
helbredelse og gjenopprettelse fra ham.

Målet er imidlertid klart: Ikke at vi skal bli knyttet til 
mennesker på en usunn måte, men å bli knyttet til Far, og gjennom 
det bli mer og mer lik hans Sønn, Jesus Kristus. Da vil vi selv bli 
bærere av Guds bilde og herlighet.

Mitt første møte med Gud som Far
Selv vokste jeg opp i et kristent hjem, gikk på søndagsskole og tok 
imot Jesus som Herre og Frelser som 4-åring. 

På den tiden var det en nokså utbredt oppfatning at barn ikke 
måtte få kjærlighet, fordi de da kunne bli bortskjemte. Slik var det 
også for meg. Jeg tok til meg mye avvisning og frykt, noe som 
medførte at jeg i tenårene isolerte meg, var deprimert og plaget av 
selvmordstanker. Så fikk jeg for første gang høre om dåpen i Den 
Hellige Ånd, og jeg begynte å søke etter den.

På et kristent møte under en konferanse gikk jeg fram til 
forbønn. Jeg var veldig tørst etter Gud, og sa til Herren: ”Jeg 
slipper deg ikke før du har velsignet meg!” Forkynneren på møtet 
la hendene på meg, ba for meg og ga meg kunnskapsord – ord Gud 
hadde gitt ham for å si til meg. Ordene skapte tro i hjertet mitt og 
jeg tok imot dåpen i Den Hellige Ånd. Det som da skjedde, var at 
Gud åpenbarte seg for meg i en stor skikkelse. Han rakte hendene 
ut mot meg, og jeg erfarte en kjærlighet så enorm at hele livet mitt 
ble snudd opp ned. Jeg løftet hendene mine til ham og sa: ”Far!” 
Dette var noe jeg aldri hadde gjort før. 

Fra den dagen av har jeg levd i et nært forhold til ham, min 
kjære Far. Jeg fikk ikke bare kraft til å være et vitne, men jeg 
møtte kjærlighetens forvandlende kraft. n

 Det handler ikke først og 
fremst om ny kunnskap, men om 

kjennskap – hjertet berøres.
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Tekst: Hanne Ørnhaug

hanne.orn@hotmail.no

Mer enn en fest

Jeg begynte å forstå at konfirmasjon handler ikke først 
og fremst om å være på scenen, eller å få gaver, eller å ha 
fest, men om mitt personlige forhold til Gud. Ordet 
konfirmasjon betyr å bekrefte, bestyrke. Dette året 
handlet om å bestyrke og bekrefte min tro på Gud. Etter 
at jeg innså dette ble min oppfatning av konfirmasjon 
forandret, naturligvis.

Da jeg først begynte med konfirmantundervisning, var det ikke et 
helt nytt konsept. Jeg er vokst opp i menigheten Kristent Felles-
skap i Bergen, og hvert år, så lenge jeg kan huske, har jeg sett 
konfirmanter tre opp på scenen i slutten av mai for å motta et 
bevis på at de endelig har »trådt inn i de voksnes rekker«. Hvert år 
har pyntede gutter og jenter smilt til kameraene og mottatt gratu-
lasjoner på gratulasjoner. Man kan trygt si at jeg hadde en klar 
forventning om hvordan det var, og hvordan det ville bli. 

Grilling og lovsang
Jeg så det for meg. Et helt år med aktiviteter som alle dreiet seg 
rundt én ting: konfirmasjonen, selve målet. På den første samlin-
gene vi hadde, var vi drøyt 15 konfirmanter – alle med foreldre. De 
fleste fjesene var kjente, men det var også mange jeg aldri hadde 
snakket med før. Vi fikk en oversikt over samlingene og alt som 
ville skje frem til 29. mai – den Store Dagen. Lederne gikk 
gjennom planen, punkt for punkt, men jeg må innrømme at de 

Jeg husker hvordan 
konfirmantlederne ba for den 
enkelte, og ikke bare en bønn om 
at håndleddet skulle slutte å gjøre 
vondt, men om dype, personlige 
ting som konfirmantlederne hadde 
fått med seg om oss. 

Hanne Ørnhaug, konfirmant 2011.  
(Foto: Stein Ørnhaug)
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siste tre-fire punktene var de eneste jeg husket i ettertid: General-
prøvene og konfirmasjonen. 

I løpet av året hadde vi en felles leir med de andre ungdom-
mene i Kristent Fellesskap og en leir hvor det bare var konfir-
manter, og til sammen 11 samlinger. Den første leiren var nokså 
gøy, men det var den andre leiren som gjorde oss sammensveiset. 
Vi bodde på en skole, besøkte en gård, vi red, grillet og hadde leker 
og konkurranser. Men det var også undervisning, lovsang og 
bibellesing. 

Konfirmasjon betyr å bekrefte, bestyrke
I løpet av høsten hadde vi en del samlinger. Jeg ble bedre kjent 
med de andre konfirmantene, men kunne fortsatt nesten ikke vente 
til våren kom. Vi gikk gjennom en del ‘basic’ temaer som kunne 
relatere til oss ungdom, men det tok tid før jeg forsto at samlin-
gene og undervisningen var en del av dette året også. Jeg begynte 
å forstå at konfirmasjon handler ikke først og fremst om å være på 
scenen, eller å få gaver, eller å ha fest, men om mitt personlige 
forhold til Gud. Ordet konfirmasjon betyr å bekrefte, bestyrke. 
Dette året handlet om å bestyrke og bekrefte min tro på Gud. Etter 
at jeg innså dette ble min oppfatning av konfirmasjon forandret, 
naturligvis. Jeg var fortsatt over meg av forventning til den store 
dagen, men jeg hadde, langt inni meg et sted en visshet om at 29. 
mai ikke var så viktig. Hele ritualet, om du vil, rundt konfirma-
sjonen – det var ikke det det handlet om.

Nå er ikke alle like heldige som jeg er. Ikke alle kommer fra et 
godt, kristent hjem og har en personlig tro på Jesus fra dag én. I 
løpet av året med konfirmasjonsforberedelser, mens jeg ble styrket 
i min tro, så jeg at andre venner falt fra. Venner som tidligere 
hadde sagt: »Ja, jeg kan vel tro på Gud«, og som jeg er sikker på at 
Gud har planer om å frelse, endret i løpet av året innstilling. En 
venninne sa en dag til meg at året med undervisning hadde gjort 
henne sikrere på at hun ikke trodde. Hun var konfirmant i en 
annen menighet.

På en av leirene var det noen av 
konfirmantene som satt oppe til 
langt over midnatt og bare var i 

Guds nærvær. 
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Vi ble sett av konfirmantlederne
Jeg mener ikke å si at jeg hadde et så vellykket konfirmantår bare 
fordi det var i Kristent Fellesskap, men jeg tror kanskje at fokuset 
er annerledes i det opplegget jeg var med på. Ok, så kanskje 
fokuset blant lederne og de som driver arbeidet ikke er så 
forskjellig, men i hvert fall fokuset blant konfirmantene. Og konfir-
mantlederne spiller en veldig stor rolle i å prege det fokuset. Jeg 
tror virkelig at jeg ble sett på en helt annen måte i Kristent Felles-
skap. På en av leirene var det noen av konfirmantene som satt 
oppe til langt over midnatt og bare var i Guds nærvær. Jeg var en 
av dem, og jeg husker hvordan konfirmantlederne ba for den 
enkelte der det var behov, og ikke bare en bønn om at håndleddet 
skulle slutte å gjøre vondt, men om dype, personlige ting som 
konfirmantlederne hadde fått med seg om oss. Også i hverdagslige 
ting var konfirmantlederne tilstede. Vi snakket ikke bare om Gud i 
løpet av et helt år, men om ting vi opplevde i hverdagen. Konfir-
mantene blir sett i Kristent Fellesskap, og det var så utrolig viktig 
for at fokuset vårt ble slik det ble. Vi kan komme med alle slags 
negative inntrykk og meninger om Gud og kristne mennesker 
generelt, men når man blir møtt av genuin kjærlighet fra Gud 
gjennom mennesker, og når andre mennesker ser deg, vaskes det 
negative bort. 

Vi er Jesu redskap
Det er altfor mange ungdommer som velger en kristen konfirma-
sjon med den begrunnelse at vennene deres gjør det, eller at forel-
drene synes det er fint med tradisjoner. 95% av alle mine venner 
hadde slike grunner. De raste gjennom året med aktiviteter og 
samlinger og bibellesing bare for å bli ferdig med det, og tenkte: 
“Hvem bryr seg vel om hva konfirmantlederen snakket om i dag? 
Det spiller jo ingen rolle for mitt liv! De snakker ikke til meg, for 
jeg er ikke en del av dette. Jeg er vel kristen, men jeg gjør jo bare 
dette fordi jeg må.”

Konfirmanter  får praktisk talt betalt for å konfirmere seg. Og 
når vennene mine fortalte om hvordan samlingen hadde vært 
denne uken (jeg stilte en del spørsmål, ut av nysgjerrighet), satt jeg 
igjen med inntrykk av at konfirmantlederne, prestene, kateketene 

Når man blir møtt av genuin 
kjærlighet fra Gud gjennom 
mennesker, og når andre 
mennesker ser deg, vaskes det 
negative bort. 
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– de gjorde det bare fordi de måtte de også! Det er forferdelig 
urettferdig sagt av meg, jeg vet det, men det var slik mine venner 
fortalte det, som betyr at det var slik de oppfattet det også. Til 
syvende og sist er det bare Jesus som kan forandre hjerter, men vi 
er hans redskap, ikke sant? Apparatet rundt er viktigere enn mange 
av oss innser, og når det kommer til apparatet, får Kristent Felles-
skap 10 av 10 poeng fra meg. n

Til syvende og sist er det bare 
Jesus som kan forandre hjerter, 

men vi er hans redskap, ikke sant? 
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Praten går lett og latteren sitter løst. Årets tolv 
konfirmanter kommer sprudlende inn en etter en. Det er 
fredagskveld og stor stemning på grupperommet i 
Kristent Fellesskaps lokaler i Bergen. 

Etter en lek er de klare for dagens undervisning. I dag er det Håkon 
Pettersen, leder i Kristent Fellesskap, som er kommet for å snakke 
med konfirmantene. Det er tydelig at det står høyt å lære de unge 
å kjenne Guds ord slik at de kan ta gode valg i hverdagen og ha en 
klar retning for livet. 

Etter en god undervisningsøkt og spørsmål fra aktive konfir-
manter, løper de videre til neste post på fredagsprogrammet – 
Velvet. Velvet er Kristent Fellesskaps ungdoms- og studentarbeid. 
Hver fredag samles mellom 60 og 80 ungdommer og studenter for 
å lovsynge Gud, høre Guds ord og være sammen og bygge rela-
sjoner på tvers av alder og interesser. Konfirmantene blir knytta 
sammen med andre unge i menigheten. De er med å ta ansvar på 
ulike områder, de er forbilder og de bygger gode vennskap med 
resten av ungdommene i menigheten. På denne måten er de til stor 
velsignelse.

Etterfølgere av Jesus
Erlend Grønner leder konfirmantarbeidet for tredje år på rad. Med 
seg har han Anita Stokkeland og Maria Kogstad. Man trenger ikke 
prate lenge med disse før man merker at de har et stort hjerte for 
ungdommene og et genuint ønske om at de skal leve som Jesu 
disipler. Det er nettopp derfor menigheten ønsker å ha et konfirma-

Konfirmasjonstid i Bergen:
Utfordrer til egne valg

Tekst og foto: eilèn Askeland

eilenaskeland@gmaik.com

Konfirmasjon
Ordet konfirmasjon kommer fra latin, ‘confirmare’, 

som betyr å bestyrke eller bekrefte. Vanligvis 

oppfatter vi i vår kultur konfirmasjon som en 

kristen tradisjon. Selve ordet konfirmasjon brukt 

om en kirkelige handling, finner vi første gang i 

en nedtegnet preken som tillegges Faustus av Riez 

fra ca år 450. I katolsk og luthersk tradisjon er 

konfirmasjonen en bekreftelse av dåpen.

Konfirmasjon i Kristent Fellesskap (og sikkert de 

fleste andre sammenhenger som ikke anerkjenner 

barnedåp som dåp) er både knyttet til den 

naturlige overgangen fra barn til voksen og til 

ordningen i det norske samfunn hvor barn, etter 

Barneloven (Lov om barn og foreldre), når de 

fyller 15 år er åndelig myndige og får rettigheter 

til å fritt melde seg inn i eller ut av politiske eller 

religiøse foreninger.

Konfirmasjon er ikke instiftet av Gud, ikke bygd på 

instruksjoner i Guds ord, men er en god måte å gi 

ungdom en anledning til å bekjenne sin tro som et 

selvstendig standpunkt for resten av menigheten.

Konfirmasjonsopplegget i Kristent Fellesskap 

Bergen er åpent for alle som ønsker å bruke 

konfirmasjonstiden til å bli kjent med den kristne 

tro.. (Kilder: Wikipedia.org og ung.no)
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sjonstilbud til sine ungdommer – de ønsker å se dem vel bevart i 
troen, og ønsker at de unge skal være grunnfesta i Jesus og leve 
nært ham i hverdagen. I undervisningen er disippelgjøring, at man 
lærer å følge i Jesu fotspor i hverdagen, et hovedfokus. Det legges 
vekt på god undervisning av et variert knippe eminente talere. 
Noen ganger underviser konfirmantlederne selv, andre ganger får 
de besøk av ulike ledere. I år har det vært undervist i tema som 
grunnvollen, Den Hellige Ånd og lovsang. Bibellesing oppmuntres 
det til gjennom hele året. Erlend sier at de vil inspirere konfirman-
tene til et kristenliv som er ”et Jesus-liv, ikke en søndagsting, men 
noen som definerer hvem de er” – et liv der de er etterfølgere av 
Jesus Kristus. 

Fellesskap
Det er lett å bygge et godt miljø blant konfirmantene, forteller 
Erlend. Særlig bidrar de tre leirene de drar på i løpet av året til å 
styrke vennskap og skape gode relasjoner mellom konfirmanter og 
ledere. Både ledere og konfirmanter understreker at noe av det 
kjekkeste i konfirmasjonstiden er nettopp disse helgene hvor de 
reiser bort. Tidligere i år hadde de leir med temaet ”helbredelse og 
bønn”. Om kort tid skal de på nok en leir, hvor fellesskap og team-
building står i fokus. I tillegg til mange gøye aktiviteter, preges 
helgene av samlinger med undervisning og at Guds nærvær er 
sterkt tilstede. En av årets konfirmanter, Irina Bergesen, forteller at 
på leirene får de god tid til å be for hverandre og å snakke sammen 
om personlige ting. Det er gull verdt. 

Da jeg spør Irina og medkonfirmant Melat Dawud om hva de 
synes er best med konfirmasjonsåret trekker de blant annet fram 
hvor godt det er å være sammen med andre kristne ungdommer. 
Konfirmantsamlingene er annerledes enn en gudstjeneste. De er 
ikke så mange, de er på samme alder, det er lett å snakke om ting 
de er opptatt av og å stille spørsmål om det de lurer på. De har rett 
og slett et kristent fellesskap sammen, forteller de.  Det konfirman-
tene lærer i løpet av denne tiden forandrer ofte livene deres, og det 
å se utviklingen i hverandre inspirerer ungdommene.

● Et Jesus-liv er ikke en 
søndagsting, men noen som 

definerer hvem du er – et liv som 
etterfølgere av Jesus Kristus.
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Forandring og utvikling
Konfirmantene starter året med ulike utgangspunkt. Noen lever 
allerede sterkt med Gud, mens andre ikke har et så bevisst forhold 
til hva kristenlivet dreier seg om. En ting er sikkert, alle blir 
utfordra på noe og alle tar med seg noe videre i livet. Erlend ser 
stor utvikling og forandring i ungdommene i løpet av året, og det 
er svært oppmuntrende å høre om alt Gud gjør i denne gjengen: 
De får større frimodighet. De som synes det har vært skummelt å 
be høyt begynner å gjøre dette. Etter hvert som ungdommene blir 
trygge på hverandre tør de å dele utfordringer, og hjelper hver-
andre til å ta noen steg videre. Hvert år er det noen som velger å la 
seg døpe – i år er det to konfirmanter som har blitt døpt. Det er 
også veldig mange som blir døpt i – og begynner å leve et liv i – 
Den Hellige Ånd. Gjennom undervisninga blir de utfordra på for 
eksempel dåp, og tar valg i forhold til dette. De får hjelp til å 
handle i tro på det Gud sier i sitt ord. 

Har konfirmasjonstiden forandret dem? Ja, er svaret fra Irina 
og Melat. Begge er enige om at de har fått et nærmere forhold til 
Gud. 

Konfirmantene er klare for leir.

På leirene får de god tid til å be for 
hverandre og å snakke sammen om 
personlige ting. Det er gull verdt. 
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Ledertrening
I tillegg til at det skjer gode ting med konfirmantene, er en annen 
side av arbeidet at Gud trener nye ledere. Konfirmantlederne er 
relativt unge. Erlend og Anita er i tjueårene et sted, mens det er 
ennå kortere tid siden Maria selv stod konfirmant. Det er mye posi-
tivt med ledere som er relativt nær konfirmantene i alder. De 
husker godt hvordan det var å være 15 år, de er gode forbilder og 
de får raskt et godt forhold til konfirmantene. 

– Som leder blir man selv utfordra på mange ulike områder, 
for eksempel på det å dele Guds ord, forteller Erlend. 

Gjennom arbeidet med konfirmantene får unge mennesker 
ledertrening. Noen tar stafettpinnen som konfirmantledere videre, 
og alle blir godt utrusta til det Gud har kalt dem til videre i livet.

Forventninger?
Hva kan man forvente seg av et år som konfirmant i Kristent 
Fellesskap? Du får lære om det kristne livet, og hvordan leve det. 
Det er en fantastisk tid med mye fellesskap, er Irina og Melat enige 
om. 

– Selv om vi kan undervise mye, så skjer forandringen 
innenfra og ut, sier Erlend. 

Man kan forvente å bli utfordra ut ifra hvor man selv er til å 
ta egne valg om å følge Jesus og å leve livet for han. Man kan 
forvente å være omgitt av ledere som ønsker å inspirere den 
enkelte til å kjenne Gud bedre og som ønsker at Guds ord skal bli 
til liv for konfirmantene. Og vi ser gode resultater av det konfir-
mantlederne og andre sår som Gud lar vokse frem i livene til de 
unge. Menigheten gleder seg til å feire konfirmantene sine en gang 
i mai. Men mer enn det gleder de seg over det Gud gjør i livene 
deres ved at de lærer Ham bedre å kjenne. n

 

Som leder blir man selv utfordra 
på mange ulike områder, for 

eksempel på det å dele Guds ord.

Konfirmasjonsåret preges av livsforvandlende 
fellesskap.
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Tekst: Terje Dahle,

tedahle@gmail.com

Fellesskap, enhet og ordning 
Kristent lederskap - del 3

I den første artikkelen om lederskap så vi på Jesus som 
sentrum i all forståelse av lederskap. Bibelen handler 
om ham (Luk 24, 27), og Guds plan er å samle hele 
universet til ett under Jesus Kristus (Ef 1,10). I artikkel 
nummer to så vi på betydningen av å ha en åpenbaring 
av Jesus og være kalt av ham. Å ha Jesus som kraftkilde 
og motivasjon i livet har stor betydning for måten vi 
leder på.  Et liv med Jesus i sentrum er motgift mot 
menneskelige lederskapsmodeller der makt og kontroll 
er i sentrum. Lederskap med Jesus i sentrum legger vekt 
på å leve ut Jesu liv og verdier. Fokuset er på at Ordet, 
Jesus, skal bli kjøtt og blod, ikke på å bygge menneskelige 
maktstrukturer. I denne artikkelen skal vi se på hvordan 
vår forståelse av Gud gir konsekvenser for lederskap. 

Hvem er Gud – forståelse av lederskap
Treengheten er sentralt i den kristne tro. I Første Mosebok kapittel 
1 blir skapelsen av alt liv beskrevet, og i vers 26 står det ”la oss 
skape mennesket i vårt bilde”. Her ser vi at Gud beskrives i et fler-
tallsord. Gud er tre og Gud er en. Jesus gjør ved flere anledninger 
et stort nummer av at han og Gud er ett (Joh 10,30; 17,10-11). 
Jesus har vist oss hvem Gud er fordi han er Gud selv (Joh 1,18; 
6,46). Den Hellige Ånd kom til jorda for å formidle Jesus til oss 

Terje Dahle, gift med Lise. Tre voksne barn. 
Apostel for menigheter som står sammen i 
Kristent Nettverk i Norge. 
(Foto: Katrine Kjøllesdal)
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(Joh 14,16-26; 16,13-15). Apostelen Paulus oppsummerer enheten i 
Gud i avslutningshilsenen i brevet til korinterne:

Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds 
samfunn være med dere alle! (2 kor 13,13)

Det at mennesket er skapt av Gud og skal formidle hans liv i 
verden er en rød tråd gjennom hele Bibelen. Det starter i Første 
Mosebok og får sitt klimaks i Johannes’ åpenbaring. Da Gud skapte 
mennesket, skulle kvinne og mann gjenspeile Guds natur og 
karakter. Gud ville gjennom menneskene vise hvem han er. Hele 
Bibelen viser oss at ekteskapet mellom kvinne og mann og det å ha 
et eiendomsfolk som forkynner hans storhet og kraft er viktig for 
Gud. Jorda tilhører Gud (Sal 24,1), og vi er til for å være til pris og 
ære for Ham (Ef 1,12-14).

Forståelsen av treenigheten får blant annet konsekvenser for 
lederskap på tre ulike områder: 

Det er et fellesskap i Gud, det er en enhet i Gud og det er en  
ordning i Gud. 

Fellesskap 
Når vi lærer Gud å kjenne fra skapelsen av i Første Mosebok, ser vi 
det kreative livet som kommer fram i måten Gud skaper verden på. 
Det beskrives som et liv fullt av glede, jubel, overflod og mangfold. 
Det er dette fellesskap dreier seg om: å leve sammen slik at et 
mangfoldig liv kommer til uttrykk. Jesus formidlet dette felles-
skapslivet sammen med disiplene sine (Mark 3,14). Han levde 
sammen med dem i alle livets faser. Til og med i sin livs kamp i 
Getsemane inviterte han sine nærmeste til å kjempe sammen med 
ham i bønn. Han sendte dem aldri ut alene, den minste enheten de 
opererte i var to og to (Luk 10,1). Den siste kvelden sammen med 
disiplene før han ble korsfestet, brukte han på å vise dem at leder-
skap er å tjene de andre i fellesskapet uten å tenke på posisjon og 
rang (Joh 13,1-17). Han innstiftet nattverden som forkynner felles-

Gud ville gjennom 
menneskene 

vise hvem han er.

Det er et fellesskap i Gud, det 
er en enhet i Gud og det er en 

ordning i Gud. 
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skap og enhet i Jesus (Matt 22,14-23) og han ba dem elske hver-
andre slik Jesus elsket dem (Joh 13,31-35). 

Hvordan de første kristne levde i prinsippet om fellesskap
Da disiplene hadde fått oppdraget, finner vi at de søkte Gud i bønn 
sammen. Og på pinsedag stod de sammen i fellesskap og enhet, og 
blant dem stod Peter fram og forkynte evangeliet (Apg.2,1; 2,14). 
Apostlene sendte Barnabas til Antiokia da evangeliet nådde denne 
viktige byen, og han fant Paulus som ble med ham for å arbeide i 
menigheten (Apg 11,22-26). Barnabas operte ikke alene. Det var et 
team av ledere i menigheten (Apg 13,1-3). Og det var apostlene 
(eller deres utsendinger) som satte inn eldste (Apg 14,24; Tit 1,5). 
En enkelt pastor er ikke nevnt som leder av lokale menigheter. 

Forståelsen av fellesskap betyr at lederskap og styre aldri 
utøves alene. For å sikre bredde og forankring utøves det i et 
fellesskap av ledere. Bibelen snakker ikke om et hierarki med en 
pastor eller prest på toppen som leder en menighet. Menigheten 
ledes av eldste (eldste er et flertallsord på gresk) som gjennom 
bønn og samtale i fellesskap finner en veg for menigheten. 

Enhet
Jesus var opptatt av å formidle at han og Gud var ett, og at alt han 
gjorde var et uttrykk for Guds vilje (Joh 17,11; 17,21-23). Enhet 
betyr et liv i harmoni som formidler kreativitet og mangfold. Dette 
ser vi i naturen. En menneskekropp består av millioner av celler 
som fungerer sammen i enhet og harmoni når kroppen en frisk. 
Hver celle har et DNA som gjør at livsprosessene i kroppen 
fungerer sammen i harmoni til det beste for helheten.  
 Jesus drepte fiendskapet mellom mennesker på korset (Ef 
2,14-17). Jesus sa at måten å leve som kristen på er å være drevet 
av et indre liv i Den Hellige Ånd (Joh 7,37-38). Det innebærer at vi 
slipper å jobbe for enhet, men at vi finner enheten når vi lever i 
Ånden (Ef 4,1-3).

Det betyr ikke at det å lede er et liv uten konflikter. Vi ser det i 
måten de løste viktige konfliktfylte spørsmål på i Apostlenes gjer-
ninger kapittel 15:

Det er dette fellesskap dreier seg 
om: å leve sammen slik at et 
mangfoldig liv kommer til uttrykk.
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•	 De møttes og snakket sammen i stedet for å dra fra hverandre 
eller operere uavhengig av andre

•	 Det var en drøfting mellom de eldste og apostlene 

•	 De hadde et sterkt ordskifte der alle delte sine meninger 

•	 De argumenterte ut fra Gud ord

•	 De snakket seg fram til enighet

•	 De eldste og apostlene vedtok en felles beslutning

•	 Måten man skulle gjennomføre vedtaket på ble drøftet med 
menigheten

•	 De satte vedtaket ut i praksis, og det hadde konsekvenser for 
andre menigheter

 
Prinsippet om enhet leves ut i dag ved å gjenkjenne nåden i hver-
andre (Ef 4,7), noe som innebærer at jeg gjenkjenner Jesu liv hos 
andre mennesker. For eksempel betyr det at når jeg ser mennesker 
som er sterke i å dele evangeliet og lede folk til en beslutning om å 
følge Jesus, vil de ha en viktig stemme når spørsmål om å nå ut 
med evangeliet blir drøftet. Gjennom å søke Gud sammen og 
snakke oss fram til enighet lever vi ut enheten i Jesus i et leder-
skap.  

Guds ordning
Det er også en ordning i Gud. Gud sendte Jesus med et oppdrag 
(Joh 8,42; 17,4), og Jesus sier at han ikke har kommet for å gjøre 
som han selv vil, men som Gud vil (Joh 5,30; 6,38). Hele Jesu 
tjeneste er preget av at han tjener Gud, og at han har et oppdrag 
som fører ham til korset (Joh 13,27). Seieren på korset innebærer 
at alle mennesker en dag skal bøye seg for Kristus. Alt skal bli 
underlagt ham, og da skal Jesus underordne seg Gud og Gud skal 

●Forståelsen av fellesskap 
betyr at lederskap og styre 

aldri utøves alene.
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være alt i alle (1 Kor 15,20-28). Fellesskapet mellom Gud Far og 
Jesus Kristus viser oss hvor sterk enhet, fellesskap og underordning 
henger sammen, og hvor bibelsk og fullt av liv det er. Alle forsøk 
på å skape motsetninger forsvinner i møte med Jesus selv. Han er 
full av liv (Joh 10,10), han har all makt (Matt 28,18) og han er 
underordnet Gud (1 Kor 11,3; 15,28).  
 Jesus sier til disiplene at det er best for dem at han drar, for 
da kan han sende Den Hellige Ånd til dem. Da vil de ikke være 
forlatte eller foreldreløse, men han vil være hos hver enkelt av dem 
fordi Ånden er der (Joh 14,15-18). Og Den Hellige Ånd vil herlig-
gjøre Gud og Jesus for folk (Joh 16,14-15). Dette er enda et 
eksempel på dette livet i Gud som preges av enhet, fellesskap og 
underordning.  

Det er ingen motsetning mellom Guds liv og Guds ordning. 
Jesus kom med nåde og sannhet (Joh 1,14). Ordning har ingen ting 
med verdi å gjøre, men med evige prinsipper i Gud. Det er en 
absurd tanke å tro at Ånden er mindre verdt enn Sønnen selv om 
de har ulike funksjoner i guddommen. Å blande sammen verdi og 
funksjon er en tankebygning som skaper store problemer i møte 
med Guds ord. 

For de første kristne var Guds ordning noe de forstod hadde 
med Guds natur å gjøre, og de gjorde det ikke til et kulturelt 
spørsmål (1 Kor 11,2- 3; Ef 5,21-25). Kvinne og mann hadde hver 
sin likeverdige rolle i det å formidle Gud på. Det gjelder også i 
menigheten. Jesus vil bruke menigheten til å uttrykke sin mangfol-
dige visdom (Ef 3,10). 

Jesus sier at han er ovenfra og at jødene var nedenfra (Joh 
8,23). Når vi ser hvem Gud er, kan vi ikke ha en forståelse av 
lederskap som kommer nedenfra. Det betyr blant annet at det ikke 
er plass til selvhevdelse og konkurranse (misunnelse) i et bibelsk 
lederskap (Jak 3,13-16). Tvert imot så er ydmykhet en sentral verdi 
i kristent lederskap. Derfor er blant annet underordning viktig, 
fordi det gjenspeiler et liv fra himmelen og ikke opprøret fra jorda. 
Da blir lederskap et spørsmål om fellesskap som ledes av fedre og 
ikke organisering og hierarki rundt statutter eller læresetninger.  
 Mer om dette kommer i neste artikkel. n

Gjennom å søke Gud sammen og 
snakke oss fram til enighet lever vi 
ut enheten i Jesus i et lederskap.
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Ære i ekteskapet og 
menighetslivet
Ærekultur mellom menneske – Del 2 av 4

Det er ein ærekultur i Gud. Denne ærekulturen fungerer 
også i forhold til oss menneske. Gud har gjeve oss stor 
ære – han fornedrar oss ikkje når han viser oss nåde, han 
gjev oss ære som gjer at vi kan gje ære vidare til andre 
menneske. I artikkelserien om ærekultur såg me i førre 
artikkel på ære mellom foreldre og barn. Me skal i denne 
artikkelen sjå på nokre sider av korleis ærekultur bør 
levast ut mellom ektefolk og i menighetslivet.

Ektemannen skal æra kona si
Bibelen seier at mannen er hovud i familien og har eit vernande 
tilsynsansvar (Ef 5,21-33) som syner seg i kjærleik og i det å leggja 
livet sitt ned for kona for å få fram det beste i henne og stilla 
henne fram i herlegdom og ære. Det er verdt å merka seg at med 
styreansvar fylgjer det med ei plikt til å æra dei ein har tilsyn med. 
Mannen har ”plikt” til å æra kona si for elles vil bønene hans verta 
hindra (1 Pet 3,7).

Då Solveig og eg gifta oss i 1964 fekk me Paulus’ brev til 
romarane, kapittel 12,10 som gåve frå forstandaren vår, Martin 
Gran, som vigde oss. I omsetjinga som me brukte på den tida stod 
det at me skulle kappast om å æra kvarandre. Det har kona og eg 
halde på med sidan, og eg trur at det er den viktigaste grunnen til 
at me har hatt eit godt og lukkeleg ekteskap. Gud har jo velsigna 
meg med ei slik god og gjæv kone at det ikkje har vore vanskeleg 

 
Artikkelserie om ærekultur
Tekst: erling Thu 
erlingthu@gmail.com

For om lag eit og eit halvt år sidan 
fortalde ein god venn noko frå eit 
besøk i Bethel, Redding, USA som 
sette i gang ein prosess i meg. Han sa 
at kanskje den viktigaste faktoren i 
Gudsnærværet og den overnaturlege 
dimensjonen dei lever i, var ein 
ærekultur som frigjorde liv og kraft 
mellom dei. Då eg høyrde ordet 
ærekultur opplevde eg at Gud talte 
til meg at det var noko eg skulle 
studera for å få ny innsikt. Eg har 
granska Skrifta, brukt teologiske 
oppslagsverk og lese ei bok av Danny 
Silk for å trengja djupt inn i 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 
artikkelserien 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.
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å æra henne. Solveig er den beste i verda. For meg har det aldri 
vore ei tung plikt å æra kona mi, men ei stor glede. Eg elskar å sjå 
ho smila og eg vil ho berre vel. Det er ei ære å vera gift med ei slik 
kone. Ho gjer meg lukkeleg! 

Guds ord seier at me skal vinna oss ein ektemake i heilagdom 
og ære, og ikkje i sanseleg lyst som heidningane (1 Tess 4,4-5).  
Ekteskapet mellom mann og kvinne er ein ærefull institusjon i 
Guds auge. Difor må me alle halda ekteskapet mellom mann og 
kvinne høgt i ære og ikkje lata ektesenga skitnast til gjennom 
umoral og utruskap (Hebr 13,4). Det er lite ærefullt å driva hor og 
vera utru. Det er stor ære i å halda ekteskapslovnadene om truskap 
i vonde og gode dagar til døden skil oss frå kvarandre. I våre dagar 
finst det mange samlivsformer, men det er berre ekteskapet mellom 
mann og kvinne som er verkeleg ærbart. Jamvel om staten set sitt 
godkjenningsstempel på eit samliv så får det ikkje mykje ære når 
det strir mot Guds ordning.

Kona skal æra mannen sin
Ein mann har ansvar for å elska kona si som seg sjølv, og kona 
skal ha respekt for mannen sin (Ef 5,33). Denne respekten vil visa 
seg i koss kona snakkar om og til mannen sin. Ho vil visa han ære 
ved å underordna seg mannen sin i ærefrykt for Kristus (Ef 5,21-
22). Sjølvsagt vil ho også æra han ved å stella godt for han og 
vera god mot han.

Solveig er eit stort føredøme i å æra mannen sin. Ho har aldri 
talt nedsetjande om meg, men alltid talt vel om meg. Når ho nokre 
gonger har vore usamd med meg, i ting eg har gjort og sagt i 
forhold til barna våre til dømes, har ho likevel ikkje sagt imot meg 
medan barna eller andre høyrde på. Ho har teke meg inn på 
kammerset og sagt si sterke meining, klart og tydeleg, på ein fast, 
men mild måte. I nokre tilfelle har eg måtta gå tilbake på det eg 
hadde sagt til barna, men kunna gjera det på ein ærefull måte på 
grunn av at Solveig viste meg rett respekt.

Gode leiarar ærar folk
Då Jesus underviste læresveinane sine om leiarskap, sa han at det 
ikkje handla om å ha makt eller å vera den største, men om å tena 

Bibelen seier at mannen er hovud 
i familien og har eit vernande 
tilsynsansvar som syner seg i 
kjærleik og i det å leggja livet sitt 
ned for kona for å få fram det 
beste i henne.

Erling Thu, gift med Solveig, presenterer seg 
selv som «ektemann, bestefar, forfatter, for-
kynner og lærer» (http://erling.typepad.com). 
Har skrevet en rekke bøker (se http://erling.
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rike, blant annet ved å være med å starte 
Kristent Nettverk, bladet FOLK og Bergen 
Bibelskole. (Foto: Stein Ørnhaug)
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og lyfta andre opp. Han sa også at den herlegdomen og æra han 
hadde fått av Far sin hadde han gjeve vidare til læresveinane sine . 
Det er på denne bakgrunn me må forstå at Jesus vaska føtene til 
læresveinane og sa til dei:

Det er eit føredøme eg har gjeve dykk: Som eg har gjort mot dykk, skal 
de òg gjera. (Joh 13,15)

Jesus er eit føredøme for oss alle, uansett om me er leiarar eller 
ikkje, men det kviler eit større ansvar på leiarar i å vera gode 
eksempel enn andre. Dei som mykje har fått skal det krevjast dess 
meir av, seier Jesus (Luk 12,48). Difor legg apostelen Paulus stor 
vekt på sjølv å vera eit godt føredøme for dei kristne han hadde 
ansvar for. Han seier til dømes til forsamlinga i Tessalonika at dei 
sjølve var vitne til kor heilagt, ærleg og ulasteleg han hadde tent 
mellom dei. Han hadde ikkje ureine motiv. Han for ikkje fram med 
svik. Han hadde ingen baktankar om eiga vinning. Han søkte ikkje 
ære hjå menneske, endå han som Kristi apostel kunne ha krav på 
ære. Han elska dei og var mild og raus mot dei. Han sa at han var 
som ein far mot kvar og ein av dei:  Vi formana, oppmoda og bad 
dykk inderleg at de skulle ferdast slik det er verdig for Gud, han 
som kallar dykk til sitt rike og sin herlegdom og ære (1 Tess 2,11-
12).

Apostelen sitt arbeid hadde som mål å gjera dei verdige for 
Gud og gje dei del i herlegdom og ære. Dette ligg i botn for alle 
tenestegåvene  og for alt leiararbeid i den kristne forsamlinga. 
Leiarar har som oppdrag å utrusta folk, å gje folk dugleik, slik at 
dei kan vera til nytte og velsigning for andre, og Guds folk kan 
verta modent, veksa opp til Kristus og ha del i heile hans fylde. Då 
vil ikkje folk lenger vera umyndige og unyttige, men vera full-
vaksne og dugande til all god gjerning. Det er sjølvsagt større ære 
knytt til å vera fullvaksen og til nytte, enn å vera umyndig og 
hjelpelaus. Alle leiarar finn stor glede i å hjelpa folk til å veksa så 
dei kan verta kar til fint bruk og vera til ære for Herren. Gode 
leiarar har forstått at oppmuntring og ros har betre verknad enn 
negativ kritikk. Dei forstår at å æra folk er å frigjera folk og få 
fram det beste i dei. Dei har innsett at ære fører til frigjering av 

● Leiarskap handlar ikkje 
om å ha makt eller å vera den 

største, men om å tena og lyfta 
andre opp.
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god energi. Herlegdom og ære er veldig mange gonger i Bibelen 
knytt til å ha makt til å gjera ting. Auka ære fører med andre ord 
til auka handlekraft.

Apostelen Paulus formante dei kristne til å vera styrde av indre 
æreverdiar då han sa:

Til slutt, sysken: Alt som er sant, og alt som er ære verdt, alt som er 
rett, og alt som er reint, alt som er verdt å elska, og alt som er verdt å 
akta, ja, alt som er til glede og alt som fortener ros, legg vinn på det! 
Det som de har lært, og det de har teke imot, det de har sett og det de 
har høyrt av meg, gjer alt dette – og fredens Gud skal vera med dykk. 
(Fil 4,8-9)

Legg merke til dei mange uttrykka Paulus bruker om seg sjølv som 
eit føredøme for dei kristne i å leva ut og formidla desse ærefulle 
verdiane til dei. Dei har vorte underviste og dei har teke imot desse 
verdiane frå han, både gjennom det ærefulle livet han synte dei 
reint praktisk, men også det han sa og måten han sa det på. Dei 
kunne med andre ord både sjå og høyra gjennom alt han sa og 
gjorde kva som var ære verdt. Gjennom liv og forkynning, 
gjennom ord og praksis over tid, var han med å skapa ein 
ærekultur mellom dei.

Gode leiarar smittar gode haldningar og skaper eit godt miljø 
rundt seg. Dei vil æra, rosa og oppmuntra folk rundt seg slik 
Paulus gjorde i forhold til medarbeidarane sine og dei forsamlin-
gane han arbeidde i. På denne måten smitta han det nivå av Guds 
ære han hadde over på andre og utrusta dei til teneste. Apostelen 
rosar forsamlinga i Filippi og takkar dei for hjelp og støtte i tenesta 
for evangeliet. Han ærar dei for den økonomiske hjelpa dei fleire 
gongar hadde sendt han. Ikkje minst takka og rosa han dei for 
Epafroditus som dei hadde sendt for å hjelpa han.

Gode kristne leiarar som liknar på Jesus har eit vesen og ein 
karakter som gjer dei til eit førebilete og eksempel som andre får 
lyst til å fylgja. Dei har ei salving som smittar og frigjer gåver i 
andre. Dei har ein måte å oppmuntra og lyfta folk fram på som 
gjer at folk ser kven dei er i Gud og får mot til å ta nye steg og 
gjera nye opplevingar med Herren. Gode leiarar er trygge, nådige 

Ho har teke meg inn på 
kammerset og sagt si sterke 
meining, klart og tydeleg, på 
ein fast, men mild måte.
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og rause og kan også gripa inn og gje vern og rettleiing når det 
trengst. Det er lett å æra slike leiarar, for frukta av tenesta deira er 
tydeleg.

Me skal æra leiarar som tener Guds folk
Apostelen Paulus er  veldig klar på at han ikkje søkte ære frå 
menneske. Samstundes er han like klar i sine formaningar til dei 
kristne at medarbeidarane hans fortente å haldast høgt i ære. Her 
er nokre av desse formaningane:

Vi bed dykk, sysken, at de må verdsetja dei som slit og arbeider 
mellom dykk, dei som er dykkar føresette i Herren og rettleier dykk. 
De skal visa dei den største kjærleik og respekt på grunn av den gjer-
ninga dei gjer. Lat freden råda mellom dykk! (1 Tess 5,12-13)

Ta imot henne i Herren som det sømer seg for dei heilage. Stå til 
teneste for henne i alle oppgåver der ho kan trenga hjelp av dykk. For 
sjølv har ho vore til hjelp for mange, også for meg. (Rom 16,2)

For dei har sett nytt mot i både meg og dykk. Slike som dei skal de 
visa respekt. (1 Kor 16,18)

Den som får opplæring i Ordet, skal dela alt godt med læraren sin. 
(Gal 6,6)

Ver lydige mot leiarane dykkar og rett dykk etter dei! For dei vaker 
over sjelene dykkar og skal ein gong gjera rekneskap. Sjå til at dei kan 
gjera det med glede, utan å sukka. Elles blir det ikkje til gagn for 
dykk. (Hebr 13,17)

Eldste som er gode leiarar i forsamlinga, fortener dobbel løn (eller 
ære), særleg dei som arbeider med forkynning og opplæring. (1 Tim 
5,17)

Ta imot han i Herrens namn med inderleg glede, og hald slike som 
han høgt i ære. (Fil 2,29)

● Leiarar har som oppdrag 
å utrusta folk, 

å gje folk dugleik, 
slik at dei kan vera til nytte  

og velsigning for andre, 
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veksa opp til Kristus 
og ha del i heile hans fylde.
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Paulus omtalar Epafroditus, som var sendt frå forsamlinga i Filippi 
for å hjelpa han, som ein bror, medarbeidar og stridskamerat. Han 
seier at han våga livet sitt for å fullføra oppdraget sitt. Difor har 
forsamlinga i Filippi stor grunn til å ta imot han med inderleg 
glede og halda han høgt i ære. Faktisk seier apostelen at dette er 
eit guddommeleg prinsipp i den kristne ærekulturen at slike 
trufaste og usjølviske tenarar skal haldast høgt i ære.

Det er ei glede for oss å visa ære og verdsetja dei som arbeider 
mellom oss. Kristne leiarar ber eit tungt ansvar og møter mange 
utfordringar. Difor er det viktig at me set pris på den gjerninga dei 
gjer. Det står verkeleg respekt av alle kristne leiarar som tener 
Guds folk og ikkje søkjer eiga vinning. Me kan visa at me set dei 
høgt ved å gje dei dobbel løn og med det gje dei dobbel ære, seier 
apostelen. Me ærar dei også ved å ta imot undervisninga deira frå 
Guds ord og setja det ut i eit jordnært kristenliv. Om me ikkje 
høyrer på leiarane våre og gjer som dei seier i samsvar med Guds 
ord viser me dei ikkje mykje ære.

Solveig og eg vart ein gong invitert til middag hjå eit 
forholdsvis ungt, men barnlaust ektepar. Dei hadde pynta flott i 
stova så me skulle kjenna at dei sette pris på oss og tenesta vår. 
Heimen deira var svært enkel og me visste at dei ikkje hadde 
mykje å rutta med av jordisk gods. Men dei gjorde det dei kunne 
for å gje oss ei god oppleving. Før måltidet tok dei fram eit stort 
vaskefat med varmt vatn og eit handkle. Så tok dei til å vaska 
føtene våre medan dei fortalte kor høgt dei sette pris på oss. Kjær-
leiken deira strøymde over i gode ord og ut i ei veldig praktisk 
handling der dei synte oss ære.

Middagen var herleg. Stunda rundt bordet var ei stund i Guds 
nærvær. Før me gjekk la me hendene på dei og velsigna dei i 
Herren Jesu Kristi namn og bad om at Gud måtte gje dei barn, slik 
dei lenge hadde ynskt. Det gjekk ikkje lang tid før me fekk høyra 
at kona var gravid, nett slik me venta at Gud ville æra dei fordi dei 
æra Guds tenarar. No har dei fått ein flott son. Det flyt liv og 
velsigning der me ærar folk på rett vis. n

Det er ei glede for oss å visa 
ære og verdsetja dei som 
arbeider mellom oss.
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Tekst: Simen Bones

simen1991bones@gmail.com

Med Bergen Bibelskole til Nepal

Endelig utenlandspraksis! Jeg og seks andre er de heldige 
som får dra på Bibelskolens aller første teamtur til Nepal. 
Mange av oss har aldri møtt en annen kultur. Vi har 
mange forventninger og er klare for å møte ekstreme 
forhold og situasjoner. Klare til å forkynne evangeliet til 
alle folkeslag!

Nepal er et flott land med ekstremt fin natur, men det er også et 
svært fattig land, – det nest fattigste i Asia. Nepal har hatt stor 
vekst i antall kristne. Ifølge Erling Thu, som var en av de første 
som dro dit på 70-tallet, var det da bare et par hundre. Men nå, 
etter 40 år, er det blitt rundt en milion kristne i Nepal. 

Etter en lang reise med mange stopp – Oslo, Frankfurt, Abu 
Dhabi – kom vi endelig til Katmandu, hovedstaden i Nepal: kjem-
pespente og klare for å møte en helt ny verden! Vi møter Henry 
Pradhan og hans familie, som er en vi støtter i arbeidet i Covenant 
Friends. Henry er en som ser mulighetene og forkynner der han 
kan, for eksempel på sykehuset, mentalsykehuset, ved siden av 
hinduistiske templer og i små landsbyer; så og si overalt. Henry 
har et hjerte for å dra ut til avsidesliggende landsbyer og forkynne, 
noen ganger tar det flere dager å komme dit. 

På begynnelsen av oppholdet reiste vi rundt og besøkte 
forskjellige menigheter i Katmandu. Vi dro til forskjellige familier i 
menigheten, noe som gjorde stort inntrykk på oss. Mange av oss 
hadde aldri sett eller opplevd fattigdom før. Vi var sammen med 

Vi merket fort at alle vi 
besøkte stolte på Gud, 

at han ville sørge for dem. 
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familiene og snakket via tolk: de delte om livene og utfordringene 
sine, også ba vi sammen. Vi merket fort at alle vi besøkte stolte på 
Gud, at han ville sørge for dem. 

Vi hadde øvd inn drama- og danseinnslag for å vise på gata 
for å tiltrekke publikum, sånn at vi kunne forkynne evangeliet. Vi 
hadde ikke peiling på hvordan folk kom til å reagere på det, og vi 
hadde ingen peiling på om dette var noe som ville trekke 
mennesker. Men det var en gylden mulighet til å komme ut av 
komfortsonen – den var så å si ikke-eksisterende. Vi prøvde oss, og 
etter hvert samlet det seg mange folk, veldig mange. Rundt 200 sto 
etter hvert og så på. Så vi delte oss inn i flere par etter hvor mange 
tolker vi hadde for å kunne utfordre enkeltpersoner. Mange tok 
imot evangeliet og vendte om, og flere var interesserte i å treffe 
menighetene. 

Dåp i landsbyen.

Man vet at man er langt 
hjemmefra når det vandrer en 
geit inn på konferansen, og ingen 
legger spesielt merke til det! 
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Der ingen skulle tru at nokon kunne bu
Midtveis i turen kom den delen vi alle hadde gledet oss ekstra mye 
til: Vi skulle besøke en landsby som det tok seks timer å kjøre 
pluss seks timer å gå til! Vi hadde med oss et følge av tolker og 
noen bekjente av Henry, vi skulle nemlig ha dåp, dagskonferanse, 
husbesøk og Jesusfilm. Siden vi hadde med oss flere tolker, kunne 
vi være mer effektive.

Turen til landsbyen startet med en veldig lang kjøretur på en 
vei som var mer lik en lysløype, og deretter en lang gåtur. Da vi 
hadde kjørt så langt vi kunne med bil og fremdeles hadde seks 
timer igjen å gå, hadde noen brødre fra landsbyen gått hele veien 
ned til veien for å hjelpe oss å bære bagasjen!

Det å komme til en landsby så avstengt fra den verden vi lever 
i er en ekstremt bra opplevelse, og gir forståelse for hvordan 
mange i verden har det. Vi begynte vår første dag med å dra rundt 
fra hus til hus – eller hytte til hytte – og fikk møte mange familier.  

Vi besøkte både troende og ikke-troende, og inviterte dem til å 
komme og se Jesusfilm. De hadde ikke strøm i landsbyen, så dette 
var et sjeldent og uimotståelig tilbud. På kvelden da vi skulle vise 
film på vår bærbare prosjektor kom det veldig mange! Folk måtte 
stå i vinduene, vi tror det var cirka 200 stykker der. Mange ble 
frelst og helbredet. 

Den andre dagen i landsbyen hadde vi et seminar hvor vi 
underviste om tro, omvendelse, dåp i vann og Ånd, å bli lagt til 
menigheten og håndspåleggelse. Det var godt oppmøte og mange 
kom langveisfra for å høre Guds ord. 

Vi vente oss fort til levekårene der, men vi hadde mange 
øyeblikk som vi ikke ville hatt hjemme; man vet at man er langt 
hjemmefra når det vandrer en geit inn på konferansen, og ingen 
legger spesielt merke til det! Senere den dagen hadde vi dåp hvor 
hele 17 stykker ble døpt. 

Dårlig butikk for heksedoktorer
I landsbyen var det en gruppe som het Tamong-folket, som er 
veldig strenge og sterkt preget av religiøsitet. Etter at evangeliet 
kom til landsbyen begynte Tamong-folket å forfølge de troende – 
de ville til og med drepe dem. Guds nåde er stor, og da vi kom til 

● Det er dårlig butikk for 
heksedoktorene etter at evangeliet 

kom til landsbyen.

Dramatisering og forkynnelse på gata i 
Katmandu
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landsbyen hadde akkurat en husholdning i Tamong-området blitt 
frelst – en husholdning er rundt 10 stykker. Siden den gang, mai 
2011, har det blitt 6 husholdninger som følger Jesus, så rundt 60 
stykker er nå frelst. Andre kristne der har fått trening i Guds ord 
og har nylig hatt en måneds undervisning i grunnvollen (Hebr 
6,1-3). 

Det er veldige mange heksedoktorer og ting i den duren i 
Nepal, spesielt i landsbyen vi var i, så troende møter mange utfor-
dringer. Mange brukte å dra til heksedoktorene, som tar godt betalt 
og gjør fattige familier enda fattigere. Men nå som sannheten om 
Jesus kommer fram er det stadig færre som drar til dem – det er 
dårlig butikk for heksedoktorene etter at evangeliet kom til lands-
byen. 

Det er også noen utfordringer i menighetene i Nepal, spesielt i 
landsbyene. De er rike  åndelig sett, men lever i fattigdom med 
mye svakhet og underernæring. Dårlig helse skyldes dårlig drikke-
vann, ensidig kosthold og at veldig mange blir utsatt for skadelig 
røyk når de lager mat inne – de har ingen ventilasjon. For å endre 
dette må enkle praktiske tiltak til, men som kan koste litt. Sånn 
som ventilasjon. Mest av alt er skolegang til barna den beste 
løsningen for å bringe dem ut av fattigdom. 

Det er mye spennende som skjer i Nepal, og så mange 
vitnesbyrd å fortelle at å det blir en utfordring å få plass til alle. 

Turen til Nepal var ekstrem, vi fikk oppleve så mye på en 
gang, vi fikk se Guds rike gå fram på andre siden av kloden. Vi 
fikk møte mange mennesker med utrolige historier og flere ble 
frelst, helbredet og styrket – inkludert oss selv. Jeg tror alle vi som 
dro til Nepal ofte tenker på turen vår, jeg vet i alle fall at jeg vil 
tilbake dit igjen. n

Skolegang til barna er den beste 
løsningen for å bringe dem ut av 
fattigdom. 
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Tekst: Børge Bentsen 

borgebentsen@gmail.com

Helvete gir håp om rettferdighet

Mange lar seg opphisse kraftig over påstanden om 
helvetets eksistens, og kan ikke få avskaffet stedet raskt 
nok. De synes helvete er en skamplett for kirken. Noen 
kristne ledere rygger tilbake for kritikken, uvillige til å 
forsvare læren eller snakke om den. I en kronikk i 
Aftenposten for litt siden kunne man lese at 
forestillingen om et helvete er krenkende, ulogisk og 
angstskapende.

Kronikken i Aftenposten leverer ingen gode argumenter mot eksis-
tensen av helvete. Krig, fattigdom og undertrykkelse er også kren-
kende, ulogisk og angstskapende. Man opphever ikke eksistensen 
av noe ved å ønske at det ikke finnes. Dersom noen tror at helvete 
finnes, så vil den naturlige og humane følgen bli at man advarer 
andre mot det – slik man varsler andre når en tsunami er på vei. 
Det er naivt å tro at man kan avskaffe forestillingen om helvete. 
Det ligger i menneskets natur å fornemme konsekvenser av 
ondskap, at vi lever i et moralsk univers, og at det finnes noe slikt 
som endelig rettferdighet. Det er ikke bare Bibelen som sier noe om 
dette. Kjernen i kritikken mot prat om helvete synes å være at man 
ønsker at de som tror på det skal holde kjeft om saken (eller at de 
like godt kan reise dit selv). Begrunnelsen er ofte at man er 
bekymret på andres vegne – svake sjeler som kan bli skremt. For 
noen er denne debatten akademisk ettersom de føler at de allerede 
er i et helvete. Andre vet om folk de gjerne skulle sett hadde 
havnet der. Og kan vi klandre dem? Har man opplevd overgrep, 
voldtekt eller undertrykkelse fra fullstendig hensynsløse mennesker 
med overmakt, og som slipper unna med det, så er det ikke rart at 

Børge Bentsen er eldste i KF Vesterålen, 
daglig leder i Marecom AS, gift med Tone og 
er far til 3 voksne barn, og morfar til Elise.
(Foto: Stein Ørnhaug)

Det ligger i menneskets natur 
å fornemme konsekvenser av 

ondskap, at vi lever i et moralsk 
univers, og at det finnes noe slikt 

som endelig rettferdighet. 
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ofrene håper at de skyldige en dag skal stå foran Dommeren og 
stilles til ansvar for sine ugjerninger. Knyttet til forestillingen om 
helvete er nettopp at det finnes en dag med oppgjør, med oppreis-
ning for de uskyldige, en dag med rettferdighet for de forsømte og 
undertrykte. De som er så opprørte over dette bør stille spørsmål 
ved sin egen tro. Har man virkelig tatt ondskapen på alvor? Finnes 
det ingen endelig rettferdighet?

Kritikken av Bibelens lære om fortapelse faller på sin egen 
urimelighet. Det var nettopp for å redde mennesker fra fortapelse 
at Kristus kom og ble korsfestet. Kjærlighet og dom er ingen 
motsetning. 

Knyttet til forestillingen om 
Helvete er nettopp at det finnes en 
dag med oppgjør, med oppreisning 
for de uskyldige, en dag med 
rettferdighet for de forsømte og 
undertrykte.

Gud kommer menneskeheten 
i møte, og løser det uløselige 
problem – med et tilbud om 
amnesti.

Hva er helvete?

Hvis man slår opp i Wikipedia finner man at det er et gjel i Oppland, en 
øygruppe i Frøya, en tidligere platebutikk og et religiøst begrep. Som 
religiøst begrep gjelder det forestillingen om at det finnes et sted eller 
en tilstand der man møter straff for sine ugjerninger. Det norske ordet er 
satt sammen av ordet ”hel” som i norrønt språk betød dødsriket, og ordet 
”viti” som betød straff. Forestillingen om straff eller belønning etter døden 
finner man over alt, i nesten alle religioner og i alle kulturer i verden. Det 
er interessant å merke seg hvor menneskelig intuitivt det er å anta at 
sjelen er udødelig, at vi lever i et moralsk univers, og at hvert menneske 
skal stå til ansvar for sine handlinger. I kristen tenkning og teologi har 
læren om helvete basis i jødiske og kristne skrifter, altså Bibelen. Det ord 
vi omsetter med «helvete», er opprinnelig ordet «gehenna» - Hinnoms dal, 
et dalføre sydvest for Jerusalem. Her var det i gammel tid blitt ofret barn 
til den kanaaneiske avguden Molok (2 Kong 23,10; 2 Krøn 28,3; 33,6; Jer 
7,31). Profeten Jeremia omtaler dalen som et straffested for ugudelige 
(Jer 7,32; 19,6; Jes 66,24). Dalen lå utenfor bymuren, og ble brukt som 
søppelplass av byens befolkning. Røyken steg stadig opp fra dalen hvor 
det brant ustoppelig i søppelet, og dalen ble som et skremmende symbol 
på forkastelse, død, forråtnelse og urenhet. Jesus henviste flere ganger til 
Gehenna for å få frem alvoret i hva det ville si å bli forkastet av Gud. Man 
blir dømt ubrukelig og kastet ut i en tilstand adskilt fra Guds nærvær. Når 
Jesus advarer så sterkt mot dette er det rart at enkelte kristne forsøker å 
bagatellisere det.



82 

Johannes’ evangelium gir oss en essens av evangeliet i det 
berømte verset i kapittel 3 vers 16: “For så høyt har Gud elsket 
verden, at han gav sin Sønn den enbårne  for at hver den som tror 
på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”  Det var altså for å 
redde mennesker fra fortapelsen at  Jesus ble gitt til verden som et 
altinkluderende soningsoffer. Kjærlighet, dom, forsoning og frelse 
er altså ikke motsetninger, men har en nær sammenheng med 
hverandre.

For de som føler seg fortapt og trenger oppreisning og tilgi-
velse, så er det kristne budskapet gode nyheter. For de andre er det 
tåpelig eller støtende. Slik har det alltid vært. At man velger en 
annen tro enn den kristne er en ærlig sak. Men det er ikke 
troverdig å avvise den, og samtidig skulle gjøre krav på å 
bestemme innholdet i den. Man bør også sette seg inn i det man 
skal kritisere. Mange lager en karikatur av kristen tro (eller aksep-
terer slike fremstillinger) for deretter å angripe den. Dette er den 
gudløse humanismens store problem: den bedrevitende holdningen 
til andres tro, og blindheten overfor dilemmaer og inkonsekvenser 
i ens egne trosstandpunkter. Alle mennesker, absolutt alle, er 
henvist til å gjøre trosvalg, også de såkalt ikke-troende.

Bibelens lære om frihet, ansvar, skyld og dom er ikke merkelig, 
men enkel og rett fram: Hvert menneske bør forstå at de skal 
behandle andre likeverdig med seg selv, og at de ikke har skapt seg 
selv, men står moralsk ansvarlig overfor en høyere makt. Denne 
grunnleggende moralloven er universell, altomfattende og urok-
kelig. På grunn av menneskets fremmedgjøring overfor Gud er den 
også blitt uoppnåelig. Verden er allerede fortapt. helvete er en 
realitet: det handler ikke om å skremme folk med busemannen. 
Men Gud kommer menneskeheten i møte, og løser det uløselige 
problem – med et tilbud om amnesti. Gud elsker, og ofrer derfor 
mye. helvete handler om et kommende endelig oppgjør med 
ondskap og urett, om full oppreisning og rettferdighet for ofrene, 
og om en evig løsning på det ondes problem. Fordi Gud er god, så 
dømmes ondskap. helvete er historiens åndelige skraphaug, et 
avstengt område for dømte demoner. Djevelen er ikke sjefen i 
helvete, han er fanget der. Bibelen forteller om en Gud som går til 
ytterligheter for å hindre mennesker å havne der. Det er et positivt 

Kjærlighet, dom, forsoning og 
frelse er altså ikke motsetninger, 

men har en nær sammenheng med 
hverandre.

 Fordi Gud er god, så 
dømmes ondskap.



  83

Bibelens lære om frihet, ansvar, 
skyld og dom er ikke merkelig, 
men enkel og rett fram: Hvert 
menneske bør forstå at de skal 
behandle andre likeverdig med seg 
selv, og at de ikke har skapt seg 
selv, men står moralsk ansvarlig 
overfor en høyere makt. 

 
Jesus snakker om «helvete»

•	 Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe 
sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. 
(Matt 10,28)

•	 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere drar land og 
strand rundt for å vinne en eneste proselytt, og når dere lykkes, gjør 
dere ham til en som fortjener helvete dobbelt så mye som dere selv. 
(Matt 23,15) 

•	 Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete? 
(Matt 23,33)

•	 Om hånden din lokker deg til fall, så hogg den av! Det er bedre for deg 
å gå inn til livet med bare én hånd enn å ha begge hender og komme 
til helvete. Og om foten din lokker deg til fall, så hogg den av! Det er 
bedre for deg å gå halt inn til livet enn å ha begge føtter og bli kastet 
i helvete. Og om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut! Det er bedre 
for deg å gå enøyd inn i Guds rike enn å ha begge øyne og bli kastet i 
helvete. (Mark 9,43-47)

•	 Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt ham som kan slå i hjel 
og siden har makt til å kaste i helvete. Ja, jeg sier dere: Det er ham 
dere skal frykte! (Luk 12,5)

•	 Så skal han si til dem på venstre side: `Gå bort fra meg, dere som er 
forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og hans 
engler. (Matt 25,41; Mark 9,48; Jud 7; Åp 20,10)

budskap, tro det eller ei. Og det vekker oss fra åndelig sløvhet og 
likegyldighet overfor ondskap, og utfordrer oss til å ta imot frelse 
før det er for sent. n
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Jesus på tronen
Åpenbaringen kapittel 4 og 5 - del 2

Paulus sier i brevet til kolosserne 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 utgave 
2/2011 til 4/2011 av FOLK har vi sett på bokas struktur 
og sjanger, på hvordan første kapittel i boka viser oss den 
oppstandne Kristus og på Jesu røst – en profetisk stemme 
til menigheten og verden. I dette nummeret vil vi se på 
Guds trone, lammet, de fire skapningene og regnbuen 
rundt tronen i kapittel 4 og 5 av Johannes’ åpenbaring.

Lammet i midten av tronen
Når du leser kapittel 4 og 5 i Johannes’ åpenbaring vil du legge 
merke til en del repetisjoner som stadig løfter fram Jesus. Vi ser 
ham nå som Lammet. Det er mye å legge merke til når det gjelder 
Lammet, men la oss notere oss at det står: ”Og jeg så et lam som 
sto midt på tronen… og det så ut som lammet var slaktet.” (Åp 5,6). 
Dette er virkelig et mysterium. Det er en merkelig og unaturlig 
tanke, å se et lam som både har blitt slaktet og som står! Men det 
er det Gud kommuniserer til oss gjennom hele boka – død er ikke 
det samme som nederlag, død er ikke enden. Lammet hadde blitt 
slaktet, og likevel, her er det – stående!

Legg nå merke til hvor Lammet står: ”Og jeg så et lam som sto 
i midten av tronen” (Åp 5,6) – også et rart uttrykk! Vi hadde 
forstått det dersom det stod at han satt på tronen. Det ville ha talt 

Tekst: Tony Ling. Oversatt og tilrettelagt av 
Jimmy Thomsen, jimmy.t.thomsen@gmail.com
 
Kilde: “The Lion and the Lamb, vol. 1 & 2”, Tony 
Ling. (Kan kjøpes på amazon.com.)
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tydelig om hans herredømme, kraft og autoritet, triumf, og hans 
relasjon med Far. Dersom det hadde sagt at han satt på enden av 
tronen, ville det ha kommunisert noe om forventningen om hans 
gjenkomst. Men det står at han står i midten av tronen. Det er fordi 
til og med tronen dreier seg rundt Jesus – han er sentrum av hele 
Guds plan og hensikt. Alt for mange forfattere har marginalisert 
Jesus i Johannes’ åpenbaring og vektlagt ting som ikke burde blitt 
vektlagt. Som sagt tidligere: Guds vilje er at Jesus skal være den 
første i alle ting, og her er han til og med i midten av Guds trone. 
Jeg vet ikke hvordan tronen ser ut. Vi får en beskrivelse i boka, 
men det er bilder og symboler alt sammen. Vi vet ikke helt 
hvordan tronen ser ut, men vi vet dette – Jesus er sentrum også for 
Guds trone.

De fire skapningene
Ikke bare er Jesus sentrum for tronen, men samme vers forteller 
oss at han er omgitt av fire skapninger. Disse fire rare vesenene 
opptrer fra tid til annen i Bibelen: de er kjerubene som Esekiel ser 
bærer Jesu trone idet de jager etter hans plan og hensikt i verden 
(Esek 1, 4-28). De er først og fremst voktere av tronen, og de omgir 
tronen. Det er fire skapninger, og fire er et viktig tall. Vi kommer 
til å se på en del tall ettersom vi går igjennom Johannes’ åpenba-
ring sammen, men fire er et av de viktigste tallene fordi fire taler 
om verden. Elven som fløt fra Edens hage delte seg i fire elver 
fordi Guds plan og hensikt var at velsignelsen fra hagen skulle 
flyte ut til alle verdens fire hjørner. Dette har alltid vært Guds vilje. 
Gud ønsker at hele verden skal bli som en hage. Faktisk, i slutten 
av Johannes’ åpenbaring ser vi at verden er blitt både en by og en 
hage – en merkelig kombinasjon. Gud er opptatt av vår verden, og 
det er interessant at skapningene nærmest tronen er dem som 
dynamisk representerer hans verden. Det er ikke Gud som står bak 
avstanden mellom verden og hans trone. Det er synd som har 
åpnet avgrunnen, og som Abraham sier til Lasarus, er det blitt en 
stor kløft mellom dem (Luk 16,26). Men Johannes’ åpenbaring, og 
hele Det nye testamentet, handler om hvordan Gud bygger bro 
over avgrunnen mellom hans trone og hans verden.

Det er det Gud kommuniserer  
til oss gjennom hele boka:  
Død er ikke det samme som 
nederlag, død er ikke enden.

Artikkelserien om  
Johannes’ Åpenbaring 
er basert på de to bøkene «The Lion and the 
Lamb» (vol. 1 og vol. 2) av Tony Ling. 

I nummer 2/2011 av FOLK begynte en 
artikkelserie om Johannes’ åpenbaring. Mye 
er skrevet om denne boka og mange har 
et avstandsforhold til den fordi den virker 
vanskelig å forstå. I denne artikkelserien 
vil du oppdage at når vi holder fast på Jesu 
egen fortolkningsnøkkel til Skriftene “dere 
gransker skriftene, fordi dere mener at dere 
har evig liv i dem – og nettopp de vitner om 
meg!”, så vil alle åpenbaringsbokas bilder, 
drama og profetiske utsagn falle mer på 
plass.

Du kan finne tidligere nummer av FOLK på 
www.ifolk.no.
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De fire skapningene rundt tronen er interessante. En ser ut som 
et menneske – greit å forholde seg til. En ser ut som en kalv eller 
en okse – litt mer utfordrende. En ser ut som en ørn og en som en 
løve. Faktisk så har hver av skapningene i Esekiel fire ansikter 
(Esek 1,10): menneskeansikt foran, ørneansikt bak og okse- og 
løveansikt på hver av sidene. Det er derfor de kan gå rett fram 
uansett hvor de går hen. Når du har fire ansikter så vil du alltid, 
uansett hvor du går, gå framover. Men her i Johannes’ åpenbaring 
framstår de fire vesenene på en annen måte enn i Esekiel: hver av 
dem har ett av disse fire ansiktene. De gamle rabbiene pleide å 
undervise noe om dette, som jeg tror det er en stor sannhet i. De 
underviste at oksen er herre over alle husdyr, løven over alle ville 
dyr, ørnen over alle fuglene i lufta, og mennesket herre over alt 
Guds skaperverk. Likevel står alle underordnet tronen. Det er et 
bilde på en gjenreist verden, en verden i harmoni, utfridd fra 
forgjengelighet, ødeleggelse og forvitring – en verden i en virkelig 
og guddommelig økologi. Alt er i harmoni igjen under Guds trone, 
og den eneste måten vår verden, vår fysiske verden, kan bli utfridd 
på, er at mennesket anerkjenner Jesu Kristi herredømme. Så vi ser 
et gjenopprettet skaperverk som samarbeider om å bringe Guds 
trone inn i enhver omstendighet og situasjon. Vi møter disse skap-
ningene mens de omgir tronen, for også de har fokuset sitt på 
Jesus. Også de ser til ham. Også de tar ordrer fra ham og utfører 
det han befaler.

Regnbuen
Jesus er altså i midten av tronen, og de fire skapningene omgir 
tronen. I kapittel 4 ser vi at rundt tronen er det en regnbue. I 
Bibelen er regnbuen et bilde på Guds pakt. Regnbuen opptrer første 
gang i Første Mosebok, kapittelet 9, når Gud henger den på 
himmelen som et tegn på hans pakt – ikke bare med Noah og hans 
etterkommere, men med hele skaperverket. Gud har opprettet en 
pakt med den livløse jorda. Gud har opprettet en pakt med alt som 
går, kryper og flyr i universet. Gud har opprettet en pakt med hele 
skaperverket sitt, og tegnet på pakten er regnbuen. Gud sa til 
Noah: ”Buen skal komme i skyene; jeg skal se den og minnes den 

 Vi vet ikke helt hvordan 
tronen ser ut, men vi vet dette

 – Jesus er sentrum 
også for Guds trone.

 Regnbuen omgir tronen 
fullstendig, fordi hver eneste pakt 

Gud noensinne har gjort dreier seg 
om Jesus.
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pakten som alltid skal bestå mellom Gud og hver levende skap-
ning, som lever på jorden.” (1 Mos 9,16).

Problemet med dette er selvsagt at regnbuen kommer og går, 
og er ikke alltid synlig. De riktige meteorologiske forutsetningene 
må være til stede for at vi skal se den. Vi må ha både solskinn og 
regn, eller i det minste tykk tåke. Vi ser regnbuen av og til, men 
ikke regelmessig, og derfor kan vi undres på om Gud glemmer 
pakten. Men når vi får et lite glimt av himmelen i Johannes’ åpen-
baring oppdager vi at Gud ser regnbuen hele tiden, fordi den omgir 
tronen hans. Regnbuen er ikke egentlig en bue, men en full sirkel. 
Den omgir tronen fullstendig, fordi hver eneste pakt Gud noen-
sinne har gjort dreier seg om Jesus. Alle paktene var pakter med 
løfter. Paulus forteller oss at da vi var syndere og atskilt fra Gud 
og Kristus, var vi fremmede for paktene og løftet (Ef 2,12). Det 
forteller oss at alle paktene Gud opprettet var løftespakter. Og 
bildet av regnbuen som omgir Jesus på tronen forteller meg dette: 
alle løftene og paktene blir relevante når jeg kommer i rett forhold 
til Jesus, for alle sammen taler om ham.

Vi skal se på paktene senere når vi kommer til kapittel 10 i 
Johannes’ åpenbaring, og se en av de vidunderlige bildene av 
Kristus. Vi trenger å se på paktene som Gud har gjort opp gjennom 
historien og som han har brakt oss inn i. Men foreløpig skal vi 
nøye oss med å legge merke til at regnbuen omgir tronen. Gud 
husker sin pakt. Faktisk er det slik at Gud ser alt gjennom fargene 
av sin pakt, gjennom regnbuen. Gud ser på deg gjennom sin pakt. 
Du kan selv tenke at du er forsiktig, ordinær og ikke noe spesielt, 
men hver gang Gud ser på deg, så ser han deg gjennom alle 
fargene i pakten sin. Han ser deg i sitt underfulle lys. Han ser deg 
og husker sin pakt. n

Elven som fløt fra Edens hage 
delte seg i fire elver fordi 
Guds plan og hensikt var at 
velsignelsen fra hagen 
skulle flyte ut til 
alle verdens fire hjørner.
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