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Leder

Fellesskap, enhet og ordning

Tekst: Terje Dahle,
tedahle@gmail.com

Terje Dahle, gift med Lise. Tre voksne barn.
Apostel for menigheter som står sammen i
Kristent Nettverk i Norge.
(Foto: Katrine Kjøllesdal)

På slutten av tiden med disiplene sier Jesus at han gir
dem sin fred. Ikke en fred basert på ytre omstendigheter,
men en fred som er forankret i hvem Gud er. Denne
freden så disiplene i Jesu liv. Selv når stormen tok tak i
båten de satt i, og disiplene var livredde, sov Jesus godt i
båten uten å la seg uroe (Mark 4,35-41).
Da Den Hellige Ånd kom, fikk de selv erfare denne freden. En fred
som førte dem bort fra reaksjoner på omstendighetene til et liv
basert på hvem Gud er og hva han har gjort. Johannes, en av Jesu
disipler, skriver senere om erfaringen av dette gjennom et langt liv
i et av sine brev. Hans oppsummering er at Gud som bor i oss er
større enn ham som er i verden (1 Joh 4,4). Det vil si at livet på
innsida er større enn presset på utsida, og vi blir i stand til å
bringe forandring der vi er. Vi blir ikke en kasteball for andre
mennesker, samfunnets krav eller uretten i verden. Vi reiser oss og
blir med i Jesus-revolusjonen som skjer rundt i verden: hat byttes
ut med kjærlighet, bitterhet med forsoning, selvgodhet byttes ut
med raushet og krav erstattes av takknemlighet.
Også i møte med det som er uvant og ukjent vil denne freden gjøre
seg gjeldende. Vi er født ovenfra av Gud, og kan manøvrere i tider
med forandring og usikkerhet uten at frykten får overtaket.
I dette nummeret av FOLK skriver vi mye om innvandring og
utlendinger under temadelen “Innflyttere”. Dette er en mangfoldig
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gruppe mennesker som har veldig ulik bakgrunn, språk og kultur.
Felles for dem er at de er elsket av Gud. Når de møter disipler av
Jesus finner de mennesker som bryr seg om andre og som gir liv til
dem de møter. Mange innflyttere er søsken i Herren, og ingen ting
er bedre enn at vi demonstrerer enheten vi sammen har i Jesus.
Enheten blir synlig når vi lever i fellesskap sammen og demonstrerer praktisk kjærlighet, respekt og omsorg. I temadelen har vi
artikler med fakta om innvandring og utlendinger i Norge og hva
Norges lover sier om dette. På dette området er det mange
meninger og følelser som ikke alltid er forankret i realiteter. Vi har
også artikler med erfaringer med det å komme ny til Norge og med
å ta imot mennesker på en god måte. Vi tror at artiklene i temadelen “Innflyttere”skal opplyse, skape tro og vise en veg slik at vi
kan være et profetisk folk som demonstrerer Jesu liv i hverdagen.
Flere artikler i bladet forteller historier om hvordan Gud bruker
hverdagsmennesker enten det skjer i Norge, Bolivia eller India.
Guds rike går fram i verden, og det å lese om noe av det som skjer
gir perspektiv og styrker oss i troen. I tillegg har vi artikler som
løfter opp sannhet som vi tror på i alle omstendigheter, og at
Bibelen er Guds ord som vi bygger livet vårt på.
Summen av artiklene håper vi skal gi deg en tro på at Gud er
kongen som rår og som overstyrer alle menneskelige beslutninger,
og at Gud har en plan som alle ting må tjene. Det er dette perspektivet som er selve grunntonen i bladet FOLK. Gud har en god plan
for verden som han gjennomfører. Ingen kan hindre Guds plan å
bli gjennomført, og troens folk ser Guds finger i det som skjer.
God lesning! n

Hat byttes ut med kjærlighet,
bitterhet med forsoning,
selvgodhet byttes ut med
raushet og krav erstattes av
takknemlighet.

Vi er født ovenfra av Gud, og kan
manøvrere i tider med forandring
og usikkerhet uten at frykten får
overtaket.
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På tur til India
med Bergen Bibelskole
Tekst og foto: Karina Hafnor
karina@nattfisk.net

Sola skin, og nasen vert angripen av ei salig blanding av
ulike odørar. Krydder, nyslakta kylling som ligg på
salsboder der flogane svermar ikring. Boset ligg ved dei
små fortaua i gatene, og forsvinn mystisk nok om natta.
Bussar og bilar spyr ut eksos som blandar seg med dei
andre luktene, og midt oppi dette står fem unge
menneske som Gud har tala til og sendt heile vegen til
nord i India, mangfaldige timar og mil heimefrå.
Utan hektisk avtalebok

Me fekk sjå Gud gjere ting
gjennom oss på heilt andre måtar
enn det me hadde tenkt oss før me
reiste nedover.

Tekoppane er tømt for femte gongen, og klokka nærmar seg no to
på ettermiddagen. Klokka eitt skulle me, dei fem bibelskulelevane
som er sende ut av Bergen Bibelskole, sette oss i bilane for å dra
vidare frå Kalimpong til den vesle landsbyen Namring. Men me sit
framleis i pastorstova med beina høgt, det gjeld å ikkje stresse med
desse klokkesletta og avtalane. Alt til si tid.
Namring er ein av dei mange teplantasjane i Darjeeling-området
som ligg heilt nord i India, mot grensa til Nepal. Eit syn av lange,
slake bakkar, fylte med teplantar er det som møter oss i det me
triller inn på humpete vegar og nærmar oss landsbyen. Me ser
kvinner med korger på ryggen som plukkar for hand dei aller
fyrste knoppane på teplantane. Her er det Guds rike brer seg ut, her
kjem me for å fortelje menneske at det er nær.
6

I det me går ut av bilane møter lyden av lovsong oss, dei har allereie byrja tilbe Gud med gitar og tamburin. Me blir med på å gje
ære til Gud, ståande på eit gammalt tregolv i eit lite hus der dei
har pressa inn både smått og stort av naboborn og vaksne som er
ein del av det vesle fellesskapet i Namring. Dei syng på nepali,
medan me syng med på norsk eller med ei etterlikning og gissing
av det dei syng. Eit ord lærer me likevel godt, og det er dhanyabaad. Det tyder takk, og er eit ord som me høyrer om att og om att
i det vertane løfter røysta si til Gud.

Te og kjeks stod på bordet i kvart
hus me besøkte.

I vesle Namring er det nokre få som allereie har teke i mot Jesus,
og det er desse som me besøker. Dei har eit hjarte for at fleire i l
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landsbyen skal få bli kjent med Guds kjærleik og gje seg over til
Jesus som Herre. Me blir leia rundt frå hus til hus i mellom måltida
og møtene me har i det vesle huset. Hjå naboane møter me ei
ærleg forventning og ei tru til at når me ber for behova deira, legg
hendene på dei og befalar at sjukdommar skal forsvinne – ja, då
skal det skje.

Fantastiske mirakel
Og det er akkurat det som skjer, rett framfor auga våre. Ein mann
med noko som såg ut til å vere ein augesjukdom, vart momentant
lækt i det handa til ei av bibelskulelevane vart fjerna frå auga
hans.

Utsikta frå soveromsvindauga våre i Namring

I eit anna hus hadde ein heil familie vorten plaga med demonar
som kom og slo dei med kjeppar, etter at svigerdottera i huset
hadde eksperimentert med det okkulte og forsøkt å søkje fred hjå
vonde krefter. Me hadde aldri gjort noko liknande før, men vi dreiv
ut demonane slik Den Heilage Ande leia oss, i bøn og med proklamasjon om at huset og familien høyrde Jesus til.
Ei kort veke seinare, då me hadde reist vidare i frå Namring til ein
annan landsby med namnet Mungphu, fekk me høyre at svigerdottera i dette huset igjen hadde fått besøk av demonane om natta.
Men ei forandring hadde teke plass i det ho hadde vedkjent for dei
at det fanst ikkje noko fred for ho og hennar familie, forutan i
Jesus! Fleire i dette hushaldet tok så i mot Jesus som Herre!

Hjå naboane møter me ei ærleg
forventning og ei tru til at
når me ber for behova deira,
legg hendene på dei og befalar
at sjukdommar skal forsvinne
– ja, då skal det skje.

Det var ikkje berre hjarta til dei me besøkte i India som vart
forandra av Gud. Gud rørte óg med oss. Me fekk sjå Gud gjere ting
gjennom oss på heilt andre måtar enn det me hadde tenkt oss før
me reiste nedover. Me fekk sjå og forstå at Guds rike brer seg
utover på stadar me kanskje aldri får sjå igjen, og at det går frå dør
til dør, frå landsby til landsby – og frå land til land. n
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Styr unna konspirasjonsteoriene!

Tekst: Knut Osland
www.gudergod.no

Knut Osland er gift med Elisabeth, har tre barn
og tre barnebarn. Jobber i Oslo med trening
av disipler og med menighetsplanting på
Østlandet. (Foto: Fiona Minder)

Alt for mange tror at onde ting som skjer i verden er
planlagt av hemmelige maktallianser. I år – i 2012 – skal
visst det verste skje. Stadig flere kristne ser ut til å bite
på tragiske konspirasjonsteorier. Det er ikke bra!

En tredel av alle amerikanere tror at terrorattakkene mot tvillingtårnene i New York for ti år siden, var planlagt av amerikanske
myndigheter (I følge IBOPE Zogby International, www.zogby.com).
Det virker som stadig flere tror at en elitegruppe av maktpersoner
planlegger alt fra børskrakk til sultkatastrofer. Enkelte er til og med
overbevist om at UFOer fra verdensrommet har tuklet med genene
våre, og planlegger en invasjon av jordkloden. I år – i 2012 – skal
visst det verste skje. Stadig flere kristne ser ut til å bite på tragiske
konspirasjonsteorier. Det er ikke bra!

Anti-Jesus
Så lenge jeg kan huske har mange kristne ventet på antikrist – en
verdensleder som skal lede hele planeten inn i elendighet. Jeg har
ikke tall på innflytelsesrike ledere som har vært foreslått. Da
Barack Obamas popularitet var på topp, var mange sikker på at det
var ham. Etter hvert som populariteten sank, var man ikke like
overbesvist lenger. Nå er det visst en muslimsk lederskikkelse som
topper kandidaturet til Anti-Jesus.
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Endetidspessimismen
Tanken om at det vil komme en samlende manipulativ verdensleder, er basert på en bestemt tolkning av Bibelen. Ideen er at
verden skal bli verre og verre. Når det på et tidspunkt blir så ille at
Jesus like godt henter alle de kristne opp til himmelen, tar
ondskapen helt over. En supermann som samarbeider med djevelen
sjøl vil da styre planeten. Djevelskapen vil bare øke, inntil Jesus
sjøl kommer og setter en stopper for det.

Dere skal ikke si sammensvergelse»
om alt som dette folket kaller
sammensvergelse.
Det de frykter, skal dere ikke frykte
og ikke skjelve for. (Jes 8,12)

Dyret i Brüssel
Forventningen om at en falsk Jesus skal dukke opp når som helst,
har i generasjoner gitt grobunn for spekulasjoner om at EU-ledere
og andre holder på å legge til rette for en slik person. En bokstavelig tolkning av det som står i Johannes’ Åpenbaring om «dyrets
merke», har fått millioner til å vente på at vi alle skal få en
mikroship på høyre håndbakk eller i panna. Denne skal erstatte
alle kredittkort og kontanter, og gjøre alle som nekter, til slaver av
den nye verdensorden. På 80-tallet gikk det rykter om at det sto en
gigantisk datamaskin i Brüssel, kalt «dyret», som hadde plass til all
ønsket info om alle mennesker i hele verden.

Ikke tro det verste!
Alle som fulgte litt med i historietimen, vet at det gjennom tidene
har vært mange maktsyke og gale ledere som har hatt til hensikt å
skape en ny verden under deres ledelse. At det i ettertid har vist
seg å eksistere konspirasjoner mellom maktmennesker, må ikke få
oss til å tro det verste om alle. Det er trist at så mange går rundt
og mener at all verdens ledere har onde hensikter. Vår frykt for å
være naive, kan lett få oss til å bli naive i vår tro på at det verste
kommer til å skje.

At det i ettertid har vist seg å
eksistere konspirasjoner mellom
maktmennesker, må ikke få oss til
å tro det verste om alle.
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Vi skal gjøre verden bedre!

Troen på tilgivelse,
nåde og overnaturlig fred,
er det beste utgangspunkt for
å jobbe for en stadig bedre
tilværelse for alle som lider.

Som kristne skal vi være opptatt av å gjøre verden bedre. Derfor er
vi glad for at felles anstrengelser har ført til at mange ting faktisk
har blitt bedre! Troen på tilgivelse, nåde og overnaturlig fred, er
det beste utgangspunkt for å jobbe for en stadig bedre tilværelse
for alle som lider. Forventning om svar på bønnen Jesus lærte oss i
Matteus 6,10: «La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.»,
er den beste motivasjon for å engasjere seg i bistand, miljø, politikk og fredsløsninger. Jesus sa at de som står på hans side, kjennetegnes av at de hjelper de fattige, syke og hjelpeløse (Matt
25,34-40).

Rist det av deg!
Vi trenger å kvitte oss med spekulasjoner, endetidspessimisme og
negative forventninger! Folk med Guds overnaturlige kjærlighet på
innsida representerer Guds løsninger for verden. Vi har mye viktigere ting å gjøre enn å fylle hodene våre med spekulative teorier
og negative utsikter! n
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Annonse

SOMMERFEST
I STOKKE
Gjennestad gartnerskole
Stokke i Vestfold
18.-22. juli
. ng,
For mer informasjon og pameldi
se www.krinet.no.
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Kristent felleskap Askøy –
generasjoner som finner hverandre
Tekst: Jimmy Thomsen
jimmy@thomsen.priv.no
Stein Ørnhaug
steinorn@gmail.com
Foto: Jimmy Thomsen

Askøy ligger nordvest for Bergen,
og er en av Norges raskest
voksende kommuner når det
gjelder innbyggertall. I dag bor ca.
25 000 mennesker i kommunen,
som ved siden av selve øya Askøy
også består av øyene Herdla,
Hanøy, Ramsøy og Horsøy. Fra
kommunesenteret Kleppestø går
det hurtigbåt til Bergen, men fra
1992 har det vært fastlandsforbindelse

– En søskenflokk på fire tok imot Jesus før sommeren.
Det begynte med at ei jente ble bedt for fordi hun var
plaget med ryggsmerter. Da vokste den ene foten hennes
ut og ryggen ble god. Det endte med at hun og tre søsken
ga seg over til Gud. Nå er de døpt hele gjengen. De deler
evangeliet med sine nære venner, og to kjærester tok
imot Jesus like før jul. De har ikke tatt den ”kristne”
koden og har ikke snev av religiøsitet. Vi får mange
spørsmål som gjør at vi selv må være på hugget på
bibelfronten, kan du si.

Fargerikt fellesskap
Siliva og Haakon Klingen Bagaas forteller ivrig om erfaringene de
gjør for tiden på Askøy. Selv er de ganske nye på stedet. Det unge
paret hadde vært med å pionere en ny menighet et annet sted i
bergensområdet, da profetiske ord og knytningen til Astrid og
Asbjørn Normann fra Askøy, ble avgjørende for at de valgte å
flytte og bli med i menighetsplantingen der.
FOLK har besøkt gjengen, som er en del av Kristent Fellesskap i
Bergen, men som har som fokus å være et nærfellesskap for
øysamfunnet vest for byen. De treffes ukentlig i hjemmene, og en
gang i måneden samles de i et lyst og trivelig lokale på Florvåg.
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Vi blir med på en søndagssamling, hvor rundt 25 er samlet, med
stort og smått. Når flokken er fulltallig samler de ca 50 stykker.

Selv om antallet ikke er veldig stort, er
mangfoldet påtagelig – her er det absolutt et
fargerikt fellesskap!

Med på denne samlingen er gjester fra et mottaks- og omsorgssenter for rusmisbrukere og vi får høre om hvordan Gud både kan
og vil gi liv som er ødelagt av narkotika og rus, en ny og rusfri
start. Etter en god lovsangsstund er det Haakon Klingen Bagaas
som deler Guds ord med oss. Gud er i ferd med å gjøre noe helt
nytt på Askøy, forkynner han, og utfordrer oss til å gi en helhjerta
respons til Gud. Hele forsamlingen reiser seg uten å nøle – også de
besøkende som ikke bor på øya. Haakon har med myndig stemme
inkludert oss alle:
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– Bor dere ikke på Askøy, så gi respons til det Gud har tenkt å
gjøre på hjemstedet ditt!

Vi var enige om at det måtte
være noe mer med livet enn
det vi hadde.

I kafeen etter selve samlingen mingles det på kryss og på tvers.
Selv om antallet ikke er veldig stort, er mangfoldet påtagelig
– her er det absolutt et fargerikt fellesskap!

Helgefester og helomvending
Blant lederne i fellesskapet finner vi Astrid og Asbjørn Normann,
som har stått i fronten for menighetsarbeid på Askøy i mange tiår.
Selv tok de imot Jesus i voksen alder på slutten av 70-tallet –
Astrid var 30 og Asbjørn 33. De levde da et hektisk liv, med festing
hver helg, særlig det siste året før de ble frelst. Ansiktene forteller
oss at de gremmes over det livet de levde.
– Vi hadde unger på 4 og 8 år. Vi tenkte ikke mye på dem opp i all
festingen, sier Astrid stille og ser tankefull ut.

Vi slutta med det gamle festlivet
og brukte tiden til å lese
Guds ord sammen.
Hele forholdet vårt ble nytt.

– Vi kjente på tomheten begge to, og jeg delte det med en av
venninnene mine som vi festet med. Vi var enige om at det måtte
være noe mer med livet enn det vi hadde.
På samme tid kom Asbjørn i kontakt med en kollega i Siemens.
Kollegaen var kristen og spurte Asbjørn rett ut hvilket forhold han
hadde til kristendommen. Asbjørn ble paff og klarte ikke annet enn
å stamme fram at bestemor var kristen. Men likevel:
– Samme hvor full jeg var, så bad jeg alltid til Gud om kveldene,
sier Asbjørn.
Møtet med denne frimodige kollegaen, som til og med ba åpenlyst
foran et vanskelig jobboppdrag, vekket Asbjørns lengsel. Dette
måtte han ha tak i. Og ikke lenge etter kom arbeiskameraten på
besøk og forklarte evangeliet for Asbjørn. Han fikk ta imot Jesus
hjemme i sin egen stue, og Astrid tok imot ikke mange dager etter.
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– Vi hadde allerede avtalt en ny fest med vennegjengen vår. Da de
kom var de allerede godt brisne, og griset ned huset. Først nå så vi
hvor ille dette egentlig var. Vi fortalte dem hva som hadde skjedd
med oss. De skjønte nok ikke så mye der og da, men de oppdaga
det ganske fort. Vi slutta med det gamle festlivet og brukte tiden til
å lese Guds ord sammen. Hele forholdet vårt ble nytt.

Profetiske ord skaper gjennombrudd
Etter mange år med forskjellige menighetserfaringer, statskirke,
bedehus, misjonsforbund, husmenighet og trosmenighet ble de for
12 år siden en del av Kristent Fellesskap i Bergen. Men hele veien
har lengselen vært å se en menighet vokse fram i deres eget lokalsamfunn og på deres egen hjemplass.
Asbjørn forteller om flere profetiske budskap fra en konferanse
som Kristent Nettverk inviterte til på Gullbotn i 2010, som viktige i
dette arbeidet.
– Vi fikk ord om at Gud ville la det skje noe nytt her ute. Gud ville
sende folk til Askøy og utruste dem som bor der, så Jesus skulle bli
synlig. Det skulle bli som en isbil som kjørte over øya, bare med
Guds kraft, og gjøre at folk ville spørre om mer, som barn som spør
om mer is fra isbilen.

Vi lar de nye få bruke hjemme
sine også, så vi samles gjerne der.
Det er en del av det å inkludere
dem.

Gud talte også om at folk skulle flytte hit og stå sammen med oss i
arbeidet her. Siden den gang har mye skjedd. Silvia og Haakon har
flytta ut hit for å være med i arbeidet og en hel søskenflokk med
fire søstre har gitt seg over til Gud, sier Asbjørn og smiler så
ansiktet nesten sprekker.
Astrid og Asbjørn understreker betydningen av at det nå er ledere i
flere generasjoner som står sammen.
– Vi setter veldig høyt at Silvia og Haakon står sammen med oss,
og er med og drar lasset, sier Asbjørn. De er fantastisk flotte folk!
Mer profetisk enn du aner
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Vi besøker Silvia og Haakon og havner i sofaen etter å ha inntatt
et bedre måltid sammen. Vi er nysgjerrig på hva det var som trakk
dem til Askøy.

Etter Gudstjenesten er det kaffe og kaker. Samtalen
over bordet er engasjert

– Vel… Haakon smiler lurt og de ser på hverandre.
– Jeg hadde et innlegg på en profetisk helg på Gullbotn om å leve
profetisk og ikke binde seg fast til en plass. Og så kom jeg til å si
at ”om Gud kaller deg til Askøy, så drar du til Askøy.” Lederne for
helga opplevde med en gang at dette var profetisk, at Gud skulle
sende folk til Askøy, men jeg tenkte ikke akkurat over at det skulle
være oss der og da. Vi har noen venner som vi henger med, og vi
har jo spøkt med at de ville havne i Nordhordaland når de etablerte
seg med hus og sånn, og da måtte vi jo velge noe utenfor Bergen
vi også, så det ble til at vi sa at vi ville dra til Askøy. Og her sitter
vi!
– Men det begynte med at Asbjørn ringte og inviterte oss utover til
dem. Vi hadde vært i en menighetsplantingssituasjon i Loddefjord
som vi opplevde krevende. Vi delte erfaringer fra dette, og det viste
seg at Astrid og Asbjørn hadde vært gjennom mange av de samme
prosessene. Vi opplevde at hjertene våre ble knyttet sammen. Det
er godt å stå sammen med noen som har de samme lengslene som
oss.

Søskenflokk på fire
– Det har skjedd mye spennende her i det siste. En søskenflokk på
fire tok imot Jesus før sommeren i fjor. Arne G. Skagen var her og
hadde et kunnskapsord til en av dem om problemer med ryggen.
Foten hennes vokste ut og ryggen ble god. Det endte med at hele
søskenflokken ga seg over til Gud. De har hatt barnetroen tidligere,
men hadde ikke gitt seg til Jesus og hatt ham som Herre. Nå er de
døpt hele gjengen, og flere viser seg som ledertyper. De deler evangeliet med sine nære venner. To av kjærestene til søskenflokken
tok imot Jesus like før jul. Det er utrolig kjekt å ha fellesskap med
dem. De har ikke tatt den ”kristne” koden og har ikke snev av religiøsitet. Vi får mange spørsmål som gjør at vi selv må være på
hugget på bibelfronten, kan du si.
18

– At du får nye venner gjennom de nyfrelste, er en velsignelse. Når
du tenker at du kan reise på ferie med dem, så skjønner du at du
virkelig har fått noen nye venner.
– Vi jobber mye gjennom å samle folk i hjemmene. Ukentlig
samler vi rundt 9 stykker. Vi er bevisste og lar de nye få bruke
hjemme sine også, så vi samles gjerne der. Det er en del av det å
inkludere dem. Vi går gjennom boka ”Målrettet liv”, av Rick
Warren. Det er ikke vanskelig å få dem til å prate, og de er enkle å
lede på den måten at de ikke bare prater om vær og vind. De er
virkelig sultne og stiller mange gode spørsmål om livet med Gud.

Visjonen videre
– Det skjer noe hele tiden, forteller Asbjørn Normann.
– I midten av mars var det to nye som ga livet sitt til Jesus. Den
ene har vært plaget med ankelen siden hun var 13 år. Hun ble
momentant helbredet. Den andre ledet moren til Jesus dagen etter.
I går, søndag 15. april, ledet denne fantastiske ungdommen broren
på 13 år til Jesus og i går kveld hos Haakon og Silvia hadde hun
med en venninne, og hun tok også imot Jesus.
– Det er en ild som brenner, fortsetter Asbjørn.
– Vi er over 50 som på en eller annen måte er tilknyttet Kristent
Fellesskap Askøy, men vi trenger flere arbeidere. Visjonen er å ha
et sterkt lederskap som står sammen, og som deler visjonen fra
Lukas 4,18-19:
Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg
til å forkynne et godt budskap for fattige.
Han har sendt meg for å rope ut
at fanger skal få frihet
og blinde få synet igjen,
for å sette undertrykte fri
og rope ut et nådens år fra Herren.

Siliva og Haakon Klingen Bagaas forteller ivrig om hva Gud gjør på Askøy, og om hvordan
Gud ledet dem til å flytte dit.
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Vitnesbyrd

Gud har forandret livet mitt!

Tekst: Hanne Ørnhaug
hanne.orn@hotmail.no

Vi gikk vi bort i ett hjørne, og der
ga jeg livet mitt Gud og tok imot
Jesus som herre i mitt liv.

Bildetekst: Emmeline Viksund Heide fra
Askøy angrer ikke et sekund på at hun tok
Jesus som Herre i livet sitt.
(Foto: Lars Henrik Jensen)

Gud gjør gode ting i Norge for tiden, og et av stedene
hvor Gud jobber er Askøy, en øy utenfor Bergen. I løpet
av siste året har mer enn 15 unge mennesker gitt livene
sine til Jesus, og en av dem er Emmeline Viksund Heide.
På påskekonferansen i Bergen i år delte hun vitnesbyrdet
sitt:
– Emmeline, hvor lenge er det siden du tok imot Jesus?
– Det er vel et par måneder siden. Jeg har alltid sett på meg selv
som kristen, men jeg har aldri tatt det standpunktet der jeg velger
å gi livet mitt til Gud. Så en dag sto jeg på jobb, og så kom det en
gjeng fra Bergen Bibelskole som gikk rundt på senteret og ba for
folk. Elise Monclair Litleskare (lærer på Bergen Bibelskole, red.
anm.) kom inn til meg og spurte om jeg hadde vondt i ryggen, og
jeg sliter veldig med ryggen, så hun spurte om hun kunne be for
meg. Vi gikk vi bort i ett hjørne, og der ga jeg livet mitt til Jesus
og tok imot han som herre i mitt liv. Det angrer jeg ikke et sekund
på at jeg gjorde. Det har skjedd utrolig mye i livet mitt den siste
tiden.
– Jeg ville ikke tvinge meg selv til noe. For eksempel så så jeg at
mange av de kristne var veldig engasjert og jeg var jeg ikke helt
der enda.Men så kjente jeg at jeg fikk en trang til å synge, og etter
et par møter klarte jeg å synge selv. Og så fikk jeg be for moren
min – hun sliter veldig mye med sykdom – og hun kjente at hun
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Han har tatt imot Gud som herre
i sitt liv igjen, og begge har blitt
døpt, for å legge bak oss det gamle
og bli født på ny.

ble varm der jeg ba for henne. Det er jo ikke jeg som kan jobben
min, men Gud, så det var veldig gøy. Det at familien vet at jeg har
blitt kristen har jo påvirket dem. Mamma har alltid vært troende,
men jeg fikk hjelpe henne til å ta et standpunkt, så hun valgte
også å ta imot Gud som herre i sitt liv.
– En av de tingene som har skjedd er at kjæresten din, Kris, har
tatt imot Jesus. Kan du fortelle litt om hva som skjedde med han?
– Da vi ble sammen visste jeg at han var kristen, for han fortalte
meg veldig mye om det. Han lærte meg utrolig mye, og det gjorde
at jeg ville vite mer om det han snakket om, så sammen har vi
kommet nærmere Gud. Han har tatt imot Gud som herre i sitt liv
igjen, og begge har vi blitt døpt, for å legge bak oss det gamle og
bli født på ny.
– Du har fått oppleve å være med å lede andre til Jesus, kan du
ikke bare fortelle litt om det også?
– Sammen med kjæresten min fikk vi lede et annet par til Jesus i
januar – de ønsket å ha det vi hadde. Og så var vi jo egentlig en
liten gjeng på Askøy, men jeg har, i løpet av forrige uke, fått to
nye venninner som skal være med, så det går fort. Hun ene fikk
jeg lede til Jesus. Jeg har også fått ledet broren min på 11 år til
Jesus.
– Gud har forandret livet mitt! n
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Menigheten – Møte mellom
himmel og jord
Gud er god. Derfor er hans planer for menneskene gode.
Guds plan er at alle slekter på jorden skal velsignes –
Jesus kom for å gi liv og overflod! Vi skal se hvordan
menigheten kalles til å bringe himmelens realiteter og
velsignelse til menneskene rundt.

Tekst: Per Arne Gjerde
pag@kristent-fellesskap.no

Jakobs drøm
I Første Mosebok kapittel 28 leser vi om Jakob som flykter fra
broren, Esau. På vei til onkelen Laban i Karan, legger Jakob seg en
natt ned for å sove. Da har han en drøm. I drømmen ser han en
stige fra jorden til himmelen, og engler som stiger opp og ned på
den. Herren taler til ham i drømmen og gjentar løftene som han
tidligere hadde gitt Abraham (1 Mos 12,3):
Din ætt skal bli som støvet på jorden. Du skal bre deg ut mot vest og
øst, mot nord og sør, og i deg og din ætt skal alle slekter på jorden
velsignes. (1 Mos 28,14)

Per-Arne Gjerde, gift med Elin, tre barn.
Eldste i Kristent Fellesskap i Bergen.
(Foto: Terje Peersen)

Galaterbrevet forteller oss tydelig at «din ætt» er Kristus – det er i
ham alle slekter på jorden skal velsignes (Gal 3,14 og 16) . «Din
ætt» er med andre ord alle dem som tar imot Jesus som Herre og
frelser – Guds folk. Dette folket skal, etter løftet til Jakob, bli tallrike som støvet på jorden og bre seg ut i alle himmelretninger.
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Dette folket – menigheten – skal være velsignet og bringe Guds
velsignelse til alle mennesker.

Galaterbrevet forteller oss tydelig
at «Abrahams ætt» er Kristus –
det er i ham alle slekter på jorden
skal velsignes.

Guds hus nevnt for første gang
Når Jakob våkner sier han:
«Sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke!» Da ble han
grepet av frykt og sa: «Hvor skremmende dette stedet er! Her er Guds
hus, her er himmelens port.» (1 Mos 28,16-17)

I bibelfortolkning er det et anerkjent prinsipp at første gang et
emne nevnes i Skriften er særskilt viktig; det vil ofte gi oss en
grunnleggende åpenbaring av de helt sentrale sannhetene om dette
emnet. Når emnet siden omtales i Bibelen vil det oftest være en
videre utvidelse av denne første, grunnleggende åpenbaringen. Vi
skal derfor legge merke til at her i historien om Jakobs drøm er
første gang “Guds hus” nevnes i Bibelen.
Det nye testamentet viser oss at det er menigheten som er Guds
hus (1 Kor 3,16; Ef 2,21-22). Jakobs drøm gir oss altså del i viktig
åpenbaring om menigheten. La oss se på noen sider av denne
åpenbaringen.

Velsignelse fra Gud
Som nevnt taler Herren til Jakob i drømmen om at hans plan er å
velsigne alle jordens familier. Denne planen er bakteppet for det
Jakobs drøm viser oss om Guds hus: Strømmen av velsignelse går
fra himmelen, til menigheten og ut til alle ætter. Menigheten er
sentral i å formidle velsignelsen i livet fra Gud. Menigheten er ikke
en lagerplass for kristne i påvente av himmelen! Retningen på
velsignelsen i drømmen er fra himmelen og ned: Englene sendes
på oppdrag fra Guds nærvær med velsignelse til hele jorden. Det
betyr at menigheten er definert av et oppdrag: La velsignelse
komme til alle jordens ætter!
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Hva er denne velsignelsen? Først og fremst at vi ved troen blir
Guds barn (Gal 3,26). Og som Hans barn har vi del i “all Åndens
velsignelse i himmelen” (Ef 1,3). Jesus lovet disiplene velsignelse
både i tiden som er nå og i den kommende verden (Mark 10,29-30).

Guds engler
I oppdraget med å bringe velsignelse ut er Guds engler aktive.
Engler stiger opp og stiger ned over Guds hus. Det er en åpen
himmel over menigheten, der Guds sendebud – englene – bringer
himmelrikets velsignelser og realiteter ned på jorden og mennesker
bringes inn (opp) i himmelriket. Vi finner en klar referanse til
denne sannheten i historien der Jesus ser Natanael i et syn under
fikentreet. Natanael blir overveldet av dette og bekjenner at Jesus
er Guds Sønn:
«Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du
skal få se større ting enn dette.» Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg
sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og
stige ned over Menneskesønnen.» (Joh 1,50-51)

Jesus viser oss at det er en sammenheng mellom en åpen himmel –
større gjerninger – og engler som stiger opp og ned. «Større ting»
vil si: større enn den ene overnaturlige tingen Natanael nettopp
hadde opplevd. Dagen etter gjør Jesus vann til vin – definitivt en
«større ting». Jesu liv var fylt med mirakler, helbredelser, tegn og
under. Himmelen var åpen og Guds engler steg opp og ned over
ham. Jakobs drøm forteller oss at engler som stiger opp og ned
kjennetegner Guds hus.

Dette folket – menigheten – skal
være velsignet og bringe Guds
velsignelse til alle mennesker.

Det er verdt å legge merke til at synet Jesus hadde av Natanael
under treet, et overnaturlig element, gjorde at Natanael kom til tro.
Dette til tross for at Natanael i utgangspunktet var noe skeptisk til
Jesus. «Tror du fordi du så dette?», spør Jesus. Han irettesetter ikke
Natanael for å tro basert på det han har sett. Tvert imot lover han
at disiplene skal få se større ting. Å se Guds gjerninger er viktig for
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å komme til tro. Guds gjerninger er tegn som leder mennesker til
Jesus:
Hvis jeg ikke gjør min Fars gjerninger, så tro ikke på meg. (Joh 10,37)

Guds nærvær
Det første Jakob sier når han våkner fra drømmen er: «Herren er på
dette sted». Menigheten er først og fremst kjennetegnet av Guds
nærvær! Hvis ikke Gud er i blant oss og kan erfares mellom oss,
har vi ingenting. Verden er full av religiøse ritualer. Verden er full
av filosofi og morallære. Rett forståelse er viktig, men det er ikke
rett lære som gjør oss til Guds hus. Et hus er en bolig – en plass
noen bor! Menigheten er «en bolig for Gud i Ånden» (Ef 2,22). Hvis
ikke Gud ved Ånden fyller sitt hus kan det vanskelig kalles hans
hus.
Derfor er dåp i Den Hellige Ånd en del av grunnvollen i Guds hus.
Gud hadde latt Johannes døperen få vite at den han så Ånden
komme ned over og bli over, han er det som døper med Den
Hellige Ånd og ild (Joh 1,33). Jesus, han som bygger sin menighet,
fyller sitt hus med sitt nærvær!

Himmelens port

Menigheten er definert av et
oppdrag: La velsignelse komme til
alle jordens ætter!

«Her er Guds hus, her er himmelens port!» utbryter Jakob når han
våkner fra søvnen. Menigheten er himmelens port. Det er den selvsagt fordi det er gjennom menighetens forkynnelse av evangeliet
at mennesker kan komme inn i himmelriket. Men som vi har sett
allerede, er «retningen» i Jakobs drøm velsignelse fra himmelen og
til jorden.
Menigheten er et møtested mellom himmel og jord. Der kan Guds
himmelske nærvær erfares, fordi Gud bor i huset. Menigheten er en
port fordi det er en åpen himmel over den, og Guds engler stiger
opp og ned med velsignelse. Den er, om du vil, et treffpunkt for de
«større gjerninger» som Jesus lovet Natanael.
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Akkurat som Jesus kunne si at Guds rike er iblant dere (Luk 17,2021), kan vi som Guds barn både enkeltvis og sammen si det
samme. Vi er bærere av himmelriket – vi er en port til berøring av
himmelsk liv og velsignelse for mennesker rundt oss. Gjennom
Guds folk blir evangeliet forkynt i ord og gjerning. Syndere finner
frelse og evig liv, syke blir helbredet. Folk som er bundet av onde
ånder settes fri. Mennesker får hjelp til å løftes ut av fattigdom,
ekteskap som er i ferd med å gå i oppløsning helbredes. Jesus kom
for å gjøre ende på djevelens gjerninger (1 Joh 3,8), og det gjør
han fremdeles – gjennom sin menighet.

Som støvet på jorden
Løftet Herren gir Jakob er at hans ætt skal utbre seg og bli tallrik
som støvet på jorden. Vi har allerede sett at arvingen til dette løftet
er Jesus – det er hans ætt som skal bli tallrik. Dette er et sterkt
løfte om triumf og framgang for Guds rike!

Syndere finner frelse og evig liv,
syke blir helbredet. Folk som er
bundet av onde ånder settes fri.
Mennesker løftes ut av fattigdom,
ekteskap som er i ferd med å gå i
oppløsning helbredes.

Det er gjennom menigheten det skjer. Vi er en port som himmelens
liv og kraft skal flyte gjennom, ut til en verden som skal bli
velsignet. Herren er nær! n
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Mykje kunnskap,
men mangel på svar
Tekst: Norleif Askeland
norleifas@gmail.com

Korleis kan ein få relasjonen med
Gud i orden, korleis kan ein få del i
frelse og evig liv?

Eit fantastisk godt team frå Bergen Bibelskule, har nett
kome heim frå misjonstur i Bolivia. Der har vi forkynt
evangeliet på gater og parkar i fleire byar, på skular, i
rådhuset i Cochabamba, i militærleirar og på fleire ulike
politistasjonar. Nesten tre tusen menneske har teke imot
Jesus som Herre og Frelsar på dei godt to vekene.

Omlag 300 politifolk tok av seg uniformscapsen, lukka augo og
bad til Gud om frelse. Meir enn fire hundre soldatar og befal i det
bolivianske forsvaret bad same bøna med den fynd og presisjon
som berre kan høyrast i ei militær oppstilling. På dei statlege vidaregåande skulane retta både lærarar og elevar opp handa og reiste
seg for å ta imot Jesus som Herre og be om frelse og evig liv. Og
ute på gatene stimla folk saman for å høyra evangeliet og få del i
Guds Ord. Mange av dei hadde mykje kunnskap på førehand, men
få eller ingen svar.
Vi har vore i eit land der folket ropar etter svar. Ikkje teoretiske
svar på spørsmål som ingen stiller, men svar på korleis ein kan få
relasjonen med Gud i orden, korleis ein kan få del i frelse og evig
liv. Evangeliet om Guds rike og om Jesus Kristus gir svar til
menneske. Det er Guds kraft til frelse (Rom 1,16). Bibelen er ikkje
gitt oss for å bli vurdert av den ofte arrogante menneskelege
fornuft. Jesus sa: ”Dei ord eg har tala til dykk, er ånd og liv” (Joh
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6,63). ”Dei er liv for den som finn dei og helsebot for heile kroppen
(Ordsp 4,22). Tusenvis av bolivianarar trur på Gud og at han sende
Jesus, at Jesus døydde for våre synder og at han stod opp frå dei
døde. Men det er slett ikkje alle som har blitt fortalt at dei må
venda seg til Gud, opna hjarta sitt og ta imot Guds store nåde, slik
at Jesus får vera ein personleg frelsar og herre i livet.
For oss nordmenn er det nesten litt surrealistisk å lesa hungeren i
augo på så mange menneske, hungeren etter svar på livets viktigaste spørsmål. Og det utvikla seg nesten til trengsel nokre gonger,
når folk stimla saman for å få seg eit nytestamente.
Ein godt bevæpna politimann som stod vakt utanfor ein offisiell
bygning i Cochabamba, kom ned trappa, stoppa meg og bad fint
om han kunne få eit nytestamente. Eg hadde to i handa og gav

Ei stor gruppe menneske samlar seg rundt
Marte Askeland og Stine Helén Fjelltveit som
med stort frimod deler den gode bodskapen
og hjelper dei til å gje liva sine til Jesus.

No såg eg ein representant for
ei nøkkelgruppe til sårt tiltrengt
samfunnsendring, som søkte etter
Guds Ord.
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Heile korpset av politimenn på vakt hadde
oppstilling på plassen framfor politihuset for
å høyra og gje respons til evangeliet om Guds
rike og Jesus Kristus.

han det eine. Han rekte fram handa og takka med eit solid politihandtrykk. I ein augneblink såg eg politimannen og heile etaten i
eit nytt lys. Med skam må eg vedgå at eg til no berre hadde sett
ein uniformert del av korrupsjonen. Men no såg eg ein representant for ei nøkkelgruppe til sårt tiltrengt samfunnsendring, som
søkte etter Guds Ord. Dei to neste dagane fekk eg den store ære å
stå framføre rekkjer med oppstilte politifolk og fortelja dei at Gud
elskar dei, at vi respekterer dei og set dei høgt på grunn av den
viktige posisjonen dei har i samfunnet. ”Som kristne er det vår
plikt å be for dykk og gje dykk det beste vi har”, kunne eg halda
fram. ”Som politimenn tener de ikkje berre den høgste autoriteten i
samfunnet men også Gud, som har sett styresmakta inn til å administrera hans vilje i samsvar med gode lover i samfunnet og det
som tener til det beste for folket.”
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Etter å ha forkynt evangeliet, leia dei til Jesus og etter at teamet
hadde delt ut kvar sitt nytestamente til alle, kunne vi setja oss ned
med politikommandanten på stasjonen. Vi fann fort ut at han var
ein bror i Herren. Han opna alle dører for oss. ”Det vi treng”, sa
han, ”er Guds Ord”. Han bad oss koma att same kvelden klokka åtte
då det nye vaktskiftet kom på jobb. ”Og kom att i morgon tidleg
klokka halv åtte, for då er her endå ein ny styrke samla”, sa han.
Det entusiastiske og fleksible teamet frå Bergen Bibelskule hadde
sjølvsagt ingen problem med å snu litt på programmet. Både same
kvelden og tidleg neste morgon stod 120 uniformerte menn
oppstilte og venta på oss. Det var som å koma heim til Kornelius
sitt hus, der alle berre venta på Peter, som engelen hadde sagt
skulle forkynna dei ord til frelse (Apg 11,14).
Det var ei ære å få stå framfor politisjefen, halda han i begge
hendene og be for han og heile etaten, om Guds vern i farlege
oppdrag, om Guds visdom til å handtera vanskelege situasjonar og
om Guds velsigning for alle politifolk og for deira familiar.
”Bolivia er ditt land, og dette huset høyrer deg til,” var dei ærefulle
orda eg og misjonær David Larsson fekk høyra frå ein stor politimann, stor fordi han ruva i det enkle kontorrommet, stor fordi han
har tusen mann under seg i etaten, men endå meir stor fordi han er
audmjuk innfor Gud og ber om hjelp frå Guds folk på vegne av
etaten, folket og nasjonen. Det er tid for å hausta og det er tid for å
byggja i Bolivia. Og det same gjeld for vårt eige land. Det er tid for
å hausta og det er tid for å byggja i trua på svaret for alle
menneske: evangeliet om Jesus Kristus. n

Jonatan frå Sverige viser ein nyfrelst politimann korleis han kan gå gjennom evangeliet
med familien sin når han kjem heim.

Det var som å koma heim
til Kornelius sitt hus,
der alle berre venta på Peter,
som engelen hadde sagt skulle
forkynna dei ord til frelse.
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Å lede som Jesus
Kristent lederskap - del 4
Tekst: Terje Dahle,
tedahle@gmail.com

I forrige artikkel så vi at det er et fellesskap, en enhet og
en ordning i Gud. Dette forteller oss hvordan Guds liv
utfolder seg. Gud har gitt menneskene i oppdrag å leve
slik at vi viser hvem Gud er (1 Mos 1,26-28). Dette viser
seg også i hvordan vi forstår og utøver lederskap. Jesus
sier at den som har sett ham, har sett Gud (Joh 14,8-11).
Når vi ser hvem Jesus er og hvordan han levde, ser vi
hvordan Gud er (Hebr 1,3).
Jesu eksempel

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

Paulus’ brev til filipperne (Fil 2,5-11) forteller hvordan Jesus ga
avkall på privilegiene sine som Gud, og ble et menneske som
tjente, bøyde seg ned og var lydig mot Gud, sin far. I lydighet døde
Jesus for alle mennesker, og Gud reiste han opp fra døden. Som en
respons på livet i lydighet, reiste Gud Jesus opp til Herre og konge
over alle mennesker. Jesus underordnet seg Gud, og Gud har gjort
Jesus til Herre. Dette viser flere viktige ting i forhold til lederskap:

Identitet i Gud
For det første starter lederskap med et møte med Gud der han definerer hvem vi er, vår verdi og gir oss et oppdrag. Dette ser vi
tydelig i Jesu liv ved flere anledninger. I evangeliet etter Johannes,
kapittel 13, møter vi Jesus som vasker disiplenes føtter – en
lavstatus-jobb oftest utført av slaver og tjenere. Men Jesus hadde
sin verdi og forankring i Gud (vers 1 og 3), og gjorde det som det
var behov for, uavhengig av status og anseelse. Når vi har møtt
Gud og blitt tjenere for ham kan vi tjene hvem som helst og hvor
som helst.
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Dette er viktig i vårt samfunn der vi er preget av roller, titler og
formell kompetanse. Dersom dette blir det viktigste også i Guds
forsamling, vil mange koble underordning til et hierarki-system, og
tenke underordning ut ifra posisjoner og makt. Da bygger vi
menneskelige systemer og hindrer Guds liv i å flyte.
Etter at Jesus har vasket disiplenes føtter bekrefter han at han er
mester og Herre:
Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er
det. (Joh 13,13)

Jesus sier at vi ikke skal la
titler bestemme adferden vår,
og at den største blant oss skal
være alles tjener. Vi er sendt av
Gud, og lederskap i Guds rike
utøves slik Jesus gjorde det.

Nettopp det at han har identiteten som mester og Herre gjør han fri
til å tjene der det trengs. Han gjør det som Gud viser ham og lever
ut ifra et oppdrag om å bringe verden til Gud (Joh 5,50; 6,38;
8,42). Sunt kristent lederskap utøves når vi har vår identitet,
trygghet og verdi forankret i Gud og hans nåde. Dersom motivasjonen for å lede er makt og posisjon – det verden er opptatt av –
vil vi får partier og konkurranse.
Jesus tok et kraftig oppgjør med usunt lederskap i evangeliet etter
Matteus kapittel 23 der han viser hvordan de skriftlærde og fariseernes lederskap var preget av hykleri og falske fasader, ønske om
kontroll, makt og ære, og av å bruke ulik målestokk på seg selv og
på andre. Her rører Jesus ved kjernen av alt dårlig lederskap
gjennom alle tider. Han sier at i Guds rike skal det være annerledes
og at vi skal vokte oss. Jesus sier at vi ikke skal la titler bestemme
adferden vår, og at den største blant oss skal være alles tjener. Vi
er sendt av Gud, og lederskap i Guds rike utøves slik Jesus gjorde
det.

Autoritet kommer ved å bøye seg
For det andre viser Paulus’ brev til filipperne 2,5-11 at for å få
autoritet må vi bøye oss for Gud, og deretter bøye oss ned og tjene
andre. Jesus var lydig inntil døden, derfor har Gud opphøyet ham

Vi gjenkjenner Guds liv i
hverandre fordi Guds liv bor i oss.
Da underordner vi oss hverandre i
ærefrykt for Kristus.
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Gud vil verne og beskytte livet, og
er spesielt opptatt av de som er
sårbare og svake.

til det høyeste (Fil 2,8-9). Autoritet er noe vi får fra Gud og som
mennesker anerkjenner når de ser det livet vi lever. Når Jesu liv
vises i våre liv, får vi autoritet fordi folk gjenkjenner Guds liv i oss.
Dette er noe av nøkkelen i den nye pakt der alle kjenner Gud (Jer
31,31-34). Vi gjenkjenner Guds liv i hverandre fordi Guds liv bor i
oss. Da underordner vi oss hverandre i ærefrykt for Kristus (Ef
5,21).

Autoritet er for å fremme og beskytte livet
Guds autoritet ser vi uttrykt i Første Mosebok kapittel 3, etter
syndefallet. Der drives Adam og Eva ut av hagen, samtidig som
Gud kledde dem med klær. Gud demonstrerer kjernen i autoritet:
styre og beskyttelse. Gud vil verne og beskytte livet, og er spesielt
opptatt av de som er sårbare og svake. De med makt og myndighet
skal være til beskyttelse og vern for sårbare grupper, og være Guds
svar for å fremme liv og gudsfrykt. Helt fra første kapittel i Jesaja
og gjennom alle profetene i Bibelen ser vi hvordan Gud refser de
med autoritet for at de ikke beskytter fattige, innflyttere, enker og
farløse, men tar imot bestikkelser og fordreier retten. Til slutt er det
ikke håp for folket, men de blir bortført fordi kongene og de med
myndighet blir et redskap for urett, og de bruker den makten de
har til å undertrykke folk og misbruke makt.
Vernet som autoritet innebærer ser vi godt demonstrert i Josefs liv.
Han ble fornedret av sine brødre, solgt som slave til Egypt og
kastet urettmessig i fengsel. Han stolte på Gud i alt dette og tjente
de rundt seg. Til slutt ordnet Gud det slik at han fikk autoritet i
hele Egypt, og ble en redningsmann for mange nasjoner. Han ble
også et vern for brødrene sine og resten av familien gjennom autoriteten han fikk i Egypt. Da brødrene bøyde seg for ham, brukte
Josef sin autoritet til å gi dem beskyttelse og en ny framtid.
Stolthet er hovedfienden for sann autoritet
Opprør mot Gud på grunn av stolthet og hovmod er en grunnleggende synd helt fra verdens begynnelse, og er kjernen i Satans fall.
Motstykket til dette finner vi i David, som selv om han var salvet
til konge ikke tok seg til rette overfor Saul, selv om han hadde
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flere anledninger til det. David overlot til Gud å avsette Saul som
konge, og stod imot fristelsen til å drepe ham for å fri seg selv fra
forfølgelse (1 Sam 24,4-6; 26,9 og 11; 2 Sam 1,14). David visste at
stolthet gjør at du setter deg selv i fokus framfor Gud, og derfor lot
han Gud selv ordne opp med Saul. Når vi anerkjenner autoritet, tar
vi oss ikke til rette, men overlater saken til Gud. Vissheten om at
Gud alltid har det siste ordet og er opphav til all autoritet innebærer at vi kan gjør det i tro.

Guds autoritet i praksis
Selv om autoritet er noe som primært knyttes til livet vi fører, så
fins det definerte funksjoner som har autoritet knyttet til seg. Vi
ser det i samfunnet gjennom myndighetene (Rom 13,1-3; 1 Pet
2,13-14), i menigheten gjennom fedre (eldste) (1 Tess 5,12-13; Hebr
13,17; 1 Kor 12,28; 1 Kor 15-16) og i familien (Ef 5,21-24; Ef
6,1-3; Kol 3,18-22). Når vi ser dette livsprinsippet av underordning
i Gud, gjenkjenner vi det i livet får en grunnleggende holdning av
at vi underordner oss de autoritetene vi møter. Dette betyr ikke
blind lydighet og at vi ikke selv står ansvarlige for valg vi gjør. Vi
er først og fremst underordnet Gud. Disiplene var tydelig på at de
måtte lyde Gud mer enn mennesker da myndighetene nektet dem å
forkynne i Jesu navn (Apg 4,19).

Menigheten – stedet der Guds autoritet uttrykkes
Når vi hører evangeliet, møter vi Guds autoritet, det vil si hans
makt og rett til å styre. Når vi tar imot evangeliet vender vi oss fra
oss selv til Gud, og vi får den første befalingen fra Herren: La deg
døpe i vann og bli en etterføler av Jesus Kristus som Herre (Apg
2,38)! Vi kommer inn i Guds familie – menigheten – (Ef 2,19), som
er stedet der Guds autoritet demonstreres. Jesus er hodet for
menigheten (Ef 1,22), det vil blant annet si at han er den endelige
autoriteten. Hver enkelt av oss skal forvalte livet Gud har gitt oss,
og vi anerkjenner hverandre og gir rom for hverandre i menigheten (Ef 4,7; 1 Pet 4,10). Da underordner vi oss hverandre (Ef
4,1-4; 5,21).

Når vi anerkjenner autoritet, tar
vi oss ikke til rette, men overlater
saken til Gud.
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I familien er mannen satt til å være hode (Ef 5,22-33). Han skal
lede og verne familien sin som Jesus leder menigheten, og bringe
frelse, liv og vekst i familien. Det innebærer å forlate far og mor
og gi seg selv til ektefellen og barna.
I menigheten er det de eldste som har den formelle autoriteten. De
eldste er fedre i menigheten og lever et liv preget av modenhet og
Gudsfrykt (1 Tim 3,1-7; Tit 1,5-9). De representerer Guds styre i
menigheten, og har tilsyn med folket på en måte som bringer fram
Guds liv (1 Pet 5,1-5). Eldste er et kollegium (ordet eldste i Bibelen
er et flertallsord), noe som beskytter alle mot maktmisbruk og
ensretting. Den ene pastoren som styrer menigheten finner vi ikke i
Bibelen.

Dette betyr ikke blind lydighet og
at vi ikke selv står ansvarlige for
valg vi gjør. Vi er først og fremst
underordnet Gud.

Kvinner og menn uttrykker sammen Guds bilde på jord. Derfor er
de satt til å tjene sammen på alle livets områder. Menn skal være
eldste i menigheten fordi menn representerer Kristi bilde i det å
styre som hodet (1 Kor 11,1-3) og verne som fedre. Noen begrenser
lederskap til eldstefunksjonen, men det blir for snevert. Kvinner og
menn kan lede ut ifra personlig utrustning på alle områder i livet,
men menn er gitt å ha en styrende autoritet i menigheten. Gud vil
bruke menigheten for å uttrykke seg, og da har kvinner og menn
ulik funksjon. Dette har ingenting med verdi å gjøre men med
Guds ordning (Jfr. forholdet mellom Gud og Jesus). Når dette
fungerer etter Guds vilje, blir menigheten et sted der Gud kan
demonstrere sitt liv for makter og myndigheter i den himmelske
verden (Ef 3,10).

Autoritet er liv
Utfordringen i vårt samfunn er at alt det gode Gud har skapt har
blitt korrupt og ødelagt av syndefallet. Enhet har mange ganger
blitt uniformering og ensretting i stedet for mangfold og liv, og
fellesskap har blitt til misbruk og utnytting i stedet for vennskap
og glede. Guds ordning har blitt til maktmisbruk av mennesker i
posisjoner slik at det har blitt vold i stedet for beskyttelse og vern.
Det ser vi i en far som utøver vold mot familien, eller i en pastor
som styrer menigheten etter egne interesser.
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Men autoritet som en viktig forutsetning for liv og vekst er ikke
borte. Det er derfor viktig at vi som kjenner Gud og hans ord kler
oss i ydmykhet og lever i Gudsfrykt slik at autoriteten vi representerer viser Guds godhet, liv, autoritet og beskyttelse. Sterke, trygge
og rause fedre er viktigere enn noen gang både i samfunnet, i
menigheten og i familien. n

Det er viktig at vi som kjenner Gud
og hans ord kler oss i ydmykhet og
lever i Gudsfrykt slik at autoriteten
vi representerer viser Guds godhet,
liv, autoritet og beskyttelse.
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Teologikk
Tekst: Børge Bentsen
borgebentsen@gmail.com

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.

Jesus stod foran i det fullpakkede lokalet og så
granskende på dem. Ingen i forsamlingen hadde lyst til å
svare på spørsmålet han nettopp hadde stilt. Ved siden av
stod en kjenning av dem, en temmelig brydd kar med en
lam arm. Spørsmålet hadde vært enkelt, men betent:
Var helbredelse på sabbaten et brudd på helligdagsfreden
– ja eller nei? Jesus brukte logikk for å nå inn til dem:
teologikk.
Jesus sa til dem: «Om en av dere har en eneste sau, og den faller
ned i en grøft på sabbaten, vil han ikke da gripe tak i sauen og dra
den opp? Hvor mye mer verd er ikke et menneske enn en sau!
Altså er det tillatt å gjøre godt på sabbaten.» Da så han på dem
som sto omkring, harm og bedrøvet over at de hadde så harde
hjerter, og sa til mannen: «Rekk ut hånden!» Mannen gjorde det, og
hånden ble frisk igjen (Matt 12,11-12; Mark 3,1-6).

Sunn, bibelsk fornuft
De jødiske teologenes harde linje når det gjaldt tolkningen av
sabbatsbudet gikk ut over alle rimelige grenser. Men istedet for å gi
dem en bibeltime, forsøkte Jesus å vise hvor urimelige de var ved å
fremføre et enkelt resonnement: Skulle det være forbudt å vise
barmhjertighet mot et menneske, men være helt greit hvis det
gjaldt et dyr? Hvor er logikken i det? Hva er tillatt på sabbaten: å
gjøre ondt eller å gjøre godt, å berge liv eller å ta liv?
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Jesus brukte teologikk
Lyttet, analyserte, og forstod spørsmålets eller anklagens kjerne
Ble ikke vippet av pinnen av frekke beskyldninger
Tok utgangspunkt i en bibelsk virkelighetsforståelse
Trakk sammenligninger til mennesklige erfaringer
Brukte enkel fornuft og logikk
Satte saken på spissen ved å komme med retoriske spørsmål

Jesus trakk seg ikke unna
konfrontasjoner, diskusjoner
eller anklager – han møtte dem.

Bekreftet de elementene som stemte med Bibelen
Utfordret de forutsetningene som motsa eller avvek fra Bibelen

Jesus ble mye kritisert
Fariseerne mente de hadde gode grunner til å holde strengt på
sabbatsfreden, og reagerte med raseri over Jesu liberale holdning.
De var kanskje ekstra på tuppene siden de var under press, både
innenfra, med splid, utglidninger og frafall, og fra en mektig ytre
fiende, romermakten, som truet med å utslette dem. Mange av fariseerne og de skriftlærde følte at Jesus undergravde autoriteten
deres i folket. De anklaget Jesus for mange ting, ikke bare helbredelse på sabbaten: Han menget seg med syndere og tollere, kalte
Gud for sin far, utga seg for å kunne tilgi synd, og han kritiserte
dem, satte til side flere av deres tradisjoner og fremstod som en
lærer for folket på tross av både manglende utdanning og godkjenning fra dem. Jesus trakk seg ikke unna konfrontasjoner, diskusjoner eller anklager – han møtte dem. Jesus angrep flere ganger
fariseernes hykleri, selv om de hadde rett rent teologisk. Bibelforståelsen deres var for mye preget av jus, og for lite av barmhjertighet. Harde hjerter fungerer slik.
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Vi skal diskutere

Han appellerte til sunn fornuft,
et godt hjerte og en oppriktig
tro til Gud. Han snakket
”teologikk” til mannen i gata.

Hva kan vi lære av Jesus? At diskusjoner hører med for den som
vil være en kristen; det er ikke noe vi skal holde oss unna! Vi har
hørt det vært sagt at man ikke kan diskutere noen inn i Guds rike.
Hvis det var sant – hvorfor har da NT gjengitt så mange av diskusjonene Jesus og apostlene hadde med sine kritikere? Evangeliet
etter Johannes gjengir på side etter side hvordan Jesus svarte på
anklagene. Peter oppfordret: ”Vær alltid beredt til forsvar når noen
krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt
og med frykt så dere kan ha en god samvittighet” (1 Pet 3,14-17).
Vi skal altså diskutere uredd og med innsikt, og vi skal gjøre det
med saklighet og respekt. Og mens diskusjonen pågår er det alltid
noen som hører på, og som kan oppdage skjønnheten i evangeliet.
Mange tause tilhørere ønsker virkelig å høre hva vi har å si.

Lær av Jesus
Ofte kan vi se følgende fremgangsmåte hos Jesus: Han avfeide ikke
kritikken uten videre, men tok saken seriøst. Han svarte ofte med
en enkel, sentral forklaring, og ikke en lengre teologisk begrunnelse. Han brukte illustrasjoner fra folks hverdagsliv, og viste dem
sammenhenger som de kunne forholde seg til. Han snakket ikke
som de skriftlærde pleide, med akademiske utlegninger. Når Jesus
snakket var det med kraft og myndighet. Han forklarte folk hva
som var rett og galt, og hva de skulle gjøre. Han appellerte til sunn
fornuft, et godt hjerte og en oppriktig tro til Gud. Han snakket
”teologikk” til mannen i gata. Teologikk er logikk og fornuft som
tar utgangspunkt i Gud, og som apellerer til folkevettet.

Unntaket
Bibelen lærer oss også at det finnes unntak hvor diskusjon ikke er
fruktbart. Det gjelder temaer som skaper splittelse mellom kristne,
og det gjelder personer som er kverulanter. Å diskutere med en
kverulant er bortkastet tid. Slike er ikke interesserte i å lytte eller å
lære noe som helst, de er respektløse, kommer med påstander de
selv vet er tvilsomme, og de skifter hele tiden tema. Slike skal du
ikke utlevere deg til, eller forsøke å forklare noe av det dyrebare du
har. Jesus sa: ” Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler til
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svin. De vil bare trampe dem ned, vende seg mot dere og rive dere
i stykker.” (Matt7,6; Ordsp 23,9)

Kommunikasjon inkluderer også diskusjon
Ordet ”kommunikasjon” betyr å ”gjøre felles”. Vi kommuniserer
bedre med andre når vi har en felles plattform av gjenkjennelige
begreper og opplevelser. Livet er en slik felles plattform. Et smil, en
tåre, et håndtrykk, en omtenksom handling – det kommuniserer på
tvers av alle kulturer. Vi lever alle i Guds verden. Vi har mange
felles livserfaringer, og i stor grad en felles fornemmelse for ikkematerielle, åndelige realiteter som moral, skjønnhet, mening, rettferdighet, ansvar, tilhørighet. Det er vanskelig å forklare disse
tingene på en meningsfull måte bare gjennom biologi og evolusjon. Vi har altså mye felles grunn å snakke på! Guds rike kan
formidles svært godt på en slik plattform, noe Jesus viste så
mesterlig. Han tok seg tid til å svare. De som virkelig lyttet ”med
hjertet” hva Ånden sa, de forstod.
Ordet ”diskutere” betyr å undersøke, granske, sjekke – finne ut
holdbarhet i argumenter og resonnementer. Det er viktig og riktig å
diskutere. En diskusjon handler om forutsetninger og fakta, argumenter og resonnementer – om å trekke konklusjoner basert på
hvordan vi oppfatter at sannheten er. Vi skal ikke la oss skremme
av at folk virker ”så langt unna” eller har sine bestemte meninger
om mange ting. Noen ganger kan motet nesten svikte når vi er i en
samtale om Gud og tro. Den vi snakker med kan virke så utrolig
fremmed i måten han eller hun tenker på at man nesten ikke vet
hvor man skal begynne. Noen kan også virke fiendtlige og nedlatende. Jesus viser oss hvordan vi kan snakke med mennesker som
er kritiske eller fremmede for kristen tenkning.

Bibelforståelsen deres var for mye
preget av jus og for lite
av barmhjertighet.

Taushet tjener ingen
At kristne ikke vil diskutere etterlater et negativt inntrykk hos
andre. Vi fremstår som enten usikre, feige eller bare uinteresserte i
hva folk tror og mener utenfor vår krets. Og kanskje tar vi for gitt
at folk vet hva «vi kristne» mener. Men det stemmer sjelden.
Kanskje har de en misoppfatning som trengs å korrigeres. Eller
kanskje lurer de oppriktig på hva vi mener, men får ikke vite det,
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Jesus svarer på spørsmål og kritikk - noen eksempler

•
•
•
•
•
•

Hva så hvis den andre ikke tror at
Gud finnes i det hele tatt?
Det er ikke ditt problem!
Ditt resonnement er basert på
forutsetninger som er fullt legitime,
og som ikke står tilbake for noe.

Mannen som ville rettferdiggjøre seg spurte: Hvem er min neste?
Jesus fortalte om den barmhjerige samaritan. (Luk 10,25 f)
Noen forsøkte å presse Jesus opp i et hjørne, og spurte: Er det rett å
betale skatt til keiseren? Jesus pekte på mynten og spurte: Hvem sitt
bilde er det? Så gi til keiseren det som tilhører ham, og gi Gud det
som tilhører ham. (Matt 22,15 f)
Noen jøder kom med en kvinne som var grepet i hor, og ville presse
Jesus på lojaliteten til loven. De sa: Loven krever steining av denne
kvinnen, hva sier du? Jesus sa den syndfrie blant dem kunne kaste
først. (Joh 8,3 f)
Fariseerne og sadukkeerne kranglet om oppstandelsen, og spurte hva
Jesus mente. Jesus svarte: Gud er ikke Gud for de døde, men for de
levende. (Matt 22,32)
De jødiske lederne utfordret ham: Hvem har autorisert deg til å opptre
som lærer og leder? Jesus svarte: Hvem autoriserte døperen Johannes?
Når ikke dere vil svare på det, så vil ikke jeg svare dere heller. (Matt
21,27)
Noen anklaget Jesus for å krenke sabbaten ved å helbrede på den
dagen. Jesus svarte: Man krenker ikke sabbaten ved å gjøre en god
gjerning. Barmhjertighet veier tyngre. (Matt 12,12; Matt 23,23)

fordi vi unngår å snakke høyt utenfor kristne kretser. En diskusjon
er en gylden anledning. Man kan bringe inn nye fakta, argumenter
og resonnementer som kan være til hjelp, og man kan gjøre det
med en holdning som viser sunn ydmykhet og lærevillighet,
respekt, tålmodighet og overbærenhet i forhold til ufine angrep. Vi
har ingen ting å skamme oss over, tvert om. Det er noe intuitivt
fornuftig, sunt og godt i det Bibelen lærer. Paulus bruker uttrykket
”den sunne lære”. Bruk enhver anledning til å si noe rett om Gud.

Ikke skam deg over evangeliet
Så hva gjør vi når vi utfordres av dem som er kritiske til det vi tror
eller gjør som kristne? Lær av Jesus. Ta spørsmålene eller ankla42

gene seriøst, og gi svar. Kommer spørsmålet med hån og forakt, så
vurder hvordan du kan svare på den egentlige saken uten å adoptere holdningen. Gjengjeld ikke ondt med ondt. Men ikke tenkt at
du må ta dem gjennom hele det teologiske grunnlaget. Bruk teologikk! Hva så hvis den andre ikke tror at Gud finnes i det hele tatt?
Det er ikke ditt problem! Ditt resonnement er basert på forutsetninger som er fullt legitime, og som ikke står tilbake for noe. Du
tror at det finnes en god, allmektig, personlig, moralsk, skapende
Gud som ikke har trukket seg tilbake fra verden, men som i høyeste
grad er til stede, og som søker kontakt med hvert menneske
gjennom Jesus Kristus.

Du har da kommet fram til tro
på Guds ikke-eksistens. Jeg har
kommet til motsatt konklusjon.
Er din tro mer sannsynlig enn
min?

Gunnar goes God
For en tid siden ble jeg spurt om å sitte i et panel sammen med fire
andre for å diskutere en film. Vi satt foran i kinolokalet etter
filmen, vendt mot de av kinopublikummet som ønsket å delta. Et
tjuetalls interesserte kom, flere av dem ressurspersoner i
kommunen. Filmen het “Gunnar goes God”, og handlet om
Gunnars leting etter mening med livet, og filmteamets opphold på
et koptisk kloster i Egypt. Filmen var litt sær, men tok opp spørsmålet om mening på en ærlig og åpen måte. Gunnar selv, hovedperson og manusforfatter for filmen, satt i panelet. Han hadde ikke
funnet Gud, og argumenterte respektfullt for at han på tross av en
overveldende sterk og positiv opplevelse i klosteret med munkene
der, ikke hadde funnet noen overbevisende grunn til å tro. Jeg
stilte ham et enkelt spørsmål som kom overraskende på ham, og
som han sa var tankevekkende: “Du sier du ikke tror, men kan du
bevise at Gud ikke finnes?” Han innrømmet at det kunne han ikke.
Så jeg sa: ”Du har da kommet fram til tro på Guds ikke-eksistens.
Jeg har kommet til motsatt konklusjon. Er din tro mer sannsynlig
enn min?” Han kunne ikke gi noe svar på dette, men takket for et
interessant innspill. n

Hvilke kritiske spørsmål,
fordommer og påstander møter du
i forhold til din kristne tro i din
hverdag? Børge viser deg hvordan
du kan møte disse med teologikk!
Send en mail til
borgebentsen@gmail.com
med ditt spørsmål.
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Endelig «Endelig mandag»!
Tekst: Utdrag fra boka Endelig mandag –
hverdagsevangelisering for alle av Arne Skagen,
som lanseres i juni på forlaget Prokla-Media		
ags@krinet.no.

Nå er boka som vi har ventet på så lenge kommet;
endelig er det tid for “Endelig mandag –
hverdagsevangelisering for alle” av Arne Skagen.
Arne har blitt brukt av Gud i inn- og utland i mange år, og han
har formidlet helbredelse og frelse til utallige mennesker. Men mer
enn å være en utrustet mann er han en mann som utruster. Hans
hjerte er å ikke bare være en evangelist men å gjøre menigheter
evangelistiske.
Vi har gleden av å trykke to utdrag fra den kommende boken, fra
innledningen og fra kapittelet “Sendt med et oppdrag”. Boken kan
kjøpes fra forlaget Prokla Media sine hjemmesider (proklamedia.
no), i kristne bokhandlere i hele landet og på Kristent Nettverk sine
konferanser i sommer (se krinet.no for mer informasjon).

Arne G. Skagen har bakgrunn som brann-og
sikkerhetsingeniør, men har de siste 10 årene
jobbet med å trene og utruste menigheter
i Kristent Nettverk og Ministries Without
Borders. Han har en spesiell gave i å utruste
menigheter til å vinne mennesker for Jesus.
Arne er gift, har fire voksne døtre og er bosatt
i Bergen. (Foto: Prokla-Media)

Introduksjon
Du våkner i sengen din, uthvilt og klar for en ny uke. Det er
endelig mandag, og du er full av forventning til dagen som
nettopp har startet. Du går på badet, ser deg selv i speilet og
tenker: ”Jeg er elsket.” Så begynner du å småprate med ham du er
elsket av.
Evangelisering begynner på badet, mandag morgen. Den springer
ut av et levende og intimt felleskap mellom deg og Gud. Han fyller
oss med sin kjærlighet, glede og fred, slik at vi flyter over, og
berører våre venner, naboer, kolleger og alle som vi ønsker skal få
oppleve Jesu kjærlighet. Det handler om å nå ut med Guds kraft og
kjærlighet på en naturlig og avslappet måte. Det handler om å nå
ditt nettverk, der Gud har plassert deg med en hensikt.
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Endelig mandag er ikke boken for deg som er ute etter teknikker
eller metoder for evangelisering. Boken beskriver ikke en menneskelig metode, men en himmelsk strategi der vi får vandre sammen
med Den Hellige Ånd i nabolaget, i vennekretsen, på arbeidsplassen – over alt der hvor mennesker møtes og ferdes. Vi ser det
Den Hellige Ånd ser, hører det han hører og forsøker å være lydige
når han ber oss om å handle. Det er dette livet jeg ønsker å dele
med deg. Det er derfor jeg har skrevet denne boken.
Du er omgitt av moden høst. Menigheten din er det. Vi har de siste
årene sett flere eksempler – i Norge og andre land –på hvordan
Gud har forvandlet en innadvendt menighet til å bli en levende og
handlende kropp. At mennesker kan bli frelst hver dag er ikke
lenger en urealistisk tanke. Flere steder, over lengre perioder, har vi
sett det skje. Ikke bare én gang, men gang på gang.

Du går på badet, ser deg selv
i speilet og tenker: ”Jeg er
elsket.”

Høsten er stor, og høsten er moden. Det har Jesus helt rett i.
Høstens herre vil lære oss å se høsten, og bringe den inn. Min
bønn er at Den Hellige Ånd skal tale til deg når du leser denne
boken, og gi deg tro på at det kan skje. Da blir ikke evangelisering
en aktivitet vi gjør, eller – med et stikk av dårlig samvittighet –
unnlater å gjøre. Aktiviteten vi før kalte evangelisering vil flyte
naturlig ut av vårt liv i Den Hellige Ånd. Vi våkner mandag
morgen med en glad forventning til hva “Gud i oss” kan gjøre.
Høres dette ut som en metode? Det er det motsatte: en himmelsk
strategi.
Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn
være med dere alle i høstarbeidet.

Jesus nøyer seg ikke med å
forkynne det gode budskapet; han
demonstrerer det i praksis. De fire
evangeliene forteller historiene om
hvordan fanger får frihet, blinde
får synet igjen og undertrykte blir
satt fri.
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KAPITTEL 3
Menigheten er ikke en bygning
med et spisst tårn på taket. Du
kan ikke stå i en menighet eller gå
i en menighet.

Sendt med et oppdrag
Programerklæringen
På en sabbat ved starten av sitt offentlige virke gikk Jesus inn i
synagogen i Nasaret, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese,
rakte de ham profeten Jesajas bok. Jesus åpnet bokrullen og fant
stedet der det står skrevet:
“Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et
godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger
skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og
rope ut et nådens år fra Herren.”
Da han hadde rullet bokrullen sammen, sa han: “I dag er dette
skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.” (Luk 4,16-21)

Jesus oppfyller profetien hos Jesaja. Han gjør profetens ord til sin
egen programerklæring: Det er dette jeg er kommet for å gjøre – “å
forkynne et godt budskap for fattige.” Men Jesus nøyer seg ikke
med å forkynne det gode budskapet; han demonstrerer det i
praksis. De fire evangeliene forteller historiene om hvordan fanger
får frihet, blinde får synet igjen og undertrykte blir satt fri.
Hebreerbrevets forfatter slår fast at “Jesus Kristus er i går og i dag
den samme, ja, til evig tid.” Det må bety at det Jesus gjorde i går,
vil han også gjøre i dag. Men Jesus er jo i himmelen, han sitter ved
Fars høyre hånd. Hvordan kan han da gjøre det samme som han
gjorde da han gikk omkring på jorden?
Fordi menigheten – kroppens hans– er her.

Å leve menighet
Menigheten er ikke en bygning med et spisst tårn på taket. Du kan
ikke stå i en menighet eller gå i en menighet. Menigheten er en
kropp – Jesu kropp. Gjennom menigheten vil Jesus gjøre de samme
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tingene som han gjorde da han gikk omkring på jorden. Gjennom
menigheten vil han proklamere og demonstrere at Guds rike er
kommet nær. Derfor er programerklæringen fra synagogen i
Nasaret menighetens arbeidsinstruks i dag.
Arbeidsinstruksen slår fast at vi er salvet “for å forkynne.” Vi er er
med andre ord salvet med en hensikt.

Som disipler tilhører vi ikke bare
Jesus. Vi tilhører også hverandre.

Menigheten er ikke en bygning av døde materialer. Den består av
“levende steiner som bygges opp til et åndelig hus.” Jesus er hjørnesteinen i det åndelige huset, som består av mennesker som har
tatt imot Jesus som herre og frelser, og som fylt av Den Hellige
Ånd står sammen om å fullføre oppdraget han har gitt oss.
Som disipler tilhører vi ikke bare Jesus. Vi tilhører også hverandre.
Det er når vi står sammen som brødre og søstre at vi blir i stand til
å løse oppdraget Jesus har gitt oss (dette poenget er så sentralt i
denne boken at jeg har viet hele siste kapittel til det).

Kroppen begynte å fungere
“Vi er så trøtte av møter og aktiviteter”, sa mannen i telefonen.
Han sa “vi” fordi han snakket på vegne av flere: seg selv, kona og
noen venner.
“Hva er det dere lengter etter?” spurte jeg.
“Etter å leve det livet vi leser om i Guds ord”, svarte han.
“Men vi aner ikke hvordan det skal kunne skje.”
To uker senere møttes vi hjemme i stuen deres. Vi var fjorten
stykker. Vi spiste rundstykker, drakk te og delte drømmer. En venn
av meg underviste om noen grunnleggende sannheter fra Guds
ord. Etterpå delte vi ting vi trodde Gud hadde vist oss: personlige
hilsener, ord til oppmuntring og oppbyggelse. Vi ba for flere, og
noen ble helbredet. Ikke alle som var til stede i stuen hadde tatt
imot Jesus. Da de fikk oppleve det varme fellesskapet og se Åndens
gaver i funksjon, skjedde det noe med dem. To av dem tok imot
Jesus samme kveld.

Nå var det enda flere i stuen.
Ryktene hadde gått.
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Stuen ble etter hvert for liten; i dag
samles menigheten i et større bygg.
Men det er ikke bygget som er
menigheten. Det er kroppen, Jesu
kropp.

Fjorten dager senere møttes vi igjen, i det samme hjemmet. Nå var
det enda flere i stuen. Ryktene hadde gått. Folk var begeistret.
Forkynnelsen hadde tent nytt håp; de åndelige gavene hadde
begynt å fungere; Guds kraft hadde blitt synlig blant oss. Det
samme skjedde denne kvelden og de neste kveldene: Gud møtte
mennesker på mange ulike områder.
Jesu kropp hadde begynt å fungere. Da det første året var gått,
kunne vi i takknemlighet se tilbake på et “nådens år fra Herren.”
Vi hadde fått erfare at Herrens ånd var over oss, og at mange
hadde tatt imot det gode budskapet vi var blitt salvet til å
forkynne.
Stuen ble etter hvert for liten; i dag samles menigheten i et større
bygg. Men det er ikke bygget som er menigheten. Det er kroppen,
Jesu kropp. n

48

TEMA:

Innflyttere
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INNFLYTTER

Innvandring, asyl og integrering
i Norge 2012
Tekst og foto: Stein Ørnhaug
steinorn@gmail.com

Stein Ørnhaug er gift med Kjersti, har to barn
og er bosatt i Bergen. Stein har jobbet som
lærer og rektor ved Bergen bibelskole, og har i
en årrekke sammen med Kjersti vært sentrale
lovsangsledere i Kristen Felleskap.

Er innflytterstrømmen til Europa og Norge en (skjult)
muslimsk invasjon, eller Guds måte å bringe
“folkeslagene” i misjonsbefalingen til oss? Hvordan skal vi
finne balansen mellom barmhjertighet og rettferdighet?
Skal vi fokusere på den enkeltes skjebne eller de allmenne
prinsippene? Er vår fremste plikt å å inkludere de
fremmede eller å forsvare vår kristne kulturarv? Eller er
alt dette for komplisert til at vi verken kan eller bør mene
eller gjøre noe i det hele tatt?
I vår samlet redaksjonen i FOLK en fantastisk gjeng av menighetsledere, innvandrere, studenter og jurister til samtale og debatt
rundt temaet innvandring. Samtalen ble utgangspunkt for artiklene
i temadelen “Innflyttere” i dette nummeret av FOLK, der vi forsøker
å belyse noen av dilemmaene knyttet til migrasjon.
16. juni 2011 la Statistisk Sentralbyrå fram sin årlige
befolkningsframskrivning med formuleringer som at “om lag hver
fjerde (nordmann) er innvandrer eller norskfødt av innvandrere i
2060.” (ssb.no/folkfram.) Fremskrittspartiet konkluderte samme dag
med at “nordmenn vil være en minoritet i eget land innen et par
generasjoner.” (http://www.frp.no/no/Nyheter/+Bytter+ut+befolkningen.d25-TMdnI2Y.ips?)
Gjennom vårens debatt om asylbarna har alle slags
organisasjoner og lag, politikere og andre vist et voldsomt
engasjement. Kravene har vært mange om en mer human
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asylpolitikk og at de drøyt 450 asylbarna som har bodd i Norge i
mer enn tre år, må få bli. Statsminister Jens Stoltenberg sier nei og
viser til at Norge ikke engang klarer å bosette de asylsøkerne som
allerede har fått rett til opphold i Norge, fordi kommune-Norge
ikke vil ta imot dem. Vi roper for enkeltindividene, men er vi like
villige til å ta »strukturelle« grep, som å skape rom for asylsøkerne
gjennom bosetning, skole, arbeid og sosialt nettverk?
I Norge støtter deler av den konservative kristenheten
bevegelser som SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge) som hevder
at “antallet personer i Norge med islamsk oppvekst er i sterk
økning, og et estimat for veksten videre tilsier et muslimsk flertall i
Norge innen utløpet av dette århundret” (sian.no: “Hva vil SIAN”.)

Ingrid Olsen, Yohans Mehari og Rune Ørnes
lyttet interessert i samtalen.
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Ingrid Olsen intervjuet mange innvandrere
og såkalte “papirløse” i forbindelse med en
studieoppgave, og har fått mye innblikk i
deres situasjon. Yohans Mehari følger med i
bakgrunnen.

Vi roper for enkeltindividene,
men er vi like villige til å ta
»strukturelle« grep, som å skape
rom for asylsøkerne gjennom
bosetning, skole, arbeid og sosialt
nettverk?

Rune Ørnes deler erfaringer rundt konvertering og dåp blant asylsøkere i Vesterålen.

På den andre siden sier Norges største kristne parti, Kristelig
Folkeparti, at “Norge må gjøre mer for å gi mennesker som trenger
det beskyttelse. Et samfunn der mennesker med ulik kulturell
bakgrunn og tradisjon lever sammen, er en berikelse.” (KrF sitt
politiske program for 2009-2013, s.51.)
Gjennom de siste 30 årene har praksisen med kirkeasyl gjort at
mange menigheter i Norge har engasjert seg i enkeltmenneskers
skjebner og deres behov, og gjort seg til talsmenn for deres rett til
å få bli i Norge.
I Norge er antallet immigrantmenigheter stadig økende. I Oslo
er det bare den katolske kirke som har flere aktive medlemmer enn
immigrantmenighetene, og DAWN Norge regner med at det fantes i
alt ca 200 slike menigheter med 9300 aktive medlemmer i Norge i
2010. (http://dawnnorge.no/dawn-undersøkelse-2010/)
Over hele verden er mennesker på vandring. I følge FN gjelder
det 213 millioner mennesker, drøyt 3% av verdens befolkning, i
2010 (International Migration Report 2009: A Global Assessment
(United Nations, ST/ESA/SER.A/316, s.1). De vandrer fra fattige
land til rikere land, fra krig til fred, fra håpløshet til håp om
muligheter, fra klimaendringer og naturkatastrofer til trygghet og
livsopphold. Menneskehetens historie er full av slike vandringer
(migrasjoner) av liknende årsaker. Ofte føler disse migrantene at de
må reise i skjul. Det kan hjelpe oss å huske at under andre
verdenskrig ble 50 0000 nordmenn hjulpet ulovlig over grensen til
Sverige av den norske motstandsbevegelsen, som vi i ettertiden ser
på som helter. Likevel skaper denne skjulte migrasjonen et marked
for “hjelpere” som ikke er like idealistiske som i Norge under
krigen, der kyniske bakmenn tjener store summer på å utnytte
mennesker i en sårbar situasjon. Norske myndigheter hevder at
“menneskesmugling og menneskehandel antas å være de nest mest
innbringende virksomhetene innen internasjonal organisert
kriminalitet, nest etter handel med våpen (...)”. (http://www.
regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/innvandringspolitikk/utvisning_og_
bortvisning_fra_norge/ulovlig-innvandring-og-opphold.
html?id=574960.)
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Våren 2012 samlet redaksjonen i FOLK et
knippe engasjerte personer til samtale og debatt rundt temaet innvandring, asyl og integrering. Bak fra venstre: Torfinn Myhre, Terje
Dahle, Per Erik Gåskjenn, Kaja MBS Løvdal,
Rune Ørnes, Yohans Mehari og Ingrid Olsen.
Stein Ørnhaug var til stede bak kamera.

De vandrer fra fattige land
til rikere land, fra krig til
fred, fra håpløshet til håp om
muligheter, fra klimaendringer og
naturkatastrofer til trygghet og
livsopphold.

Hva er rett?
Hvordan skal vi som kristne forholde oss til alt dette? Er innflytterstrømmen til Europa og Norge en (skjult) muslimsk invasjon?
Eller er dette Guds måte å bringe “folkeslagene” i misjonsbefalingen til oss (Matt 28,18-20)? Hvordan skal vi finne balansen
mellom barmhjertighet og rettferdighet? Skal vi fokusere på den
enkeltes skjebne eller de allmenne prinsippene? Er vår fremste plikt
å å inkludere de fremmede eller å forsvare vår kristne kulturarv?
Eller er alt dette for komplisert til at vi verken kan eller bør mene
eller gjøre noe i det hele tatt?
Vi tror at menigheten er verden lys og jordens salt. Vi tror at
Guds rike er svaret på verdens problemer. Vi tror at Guds ord gir
relevant veiledning på reelle problemer i dag. Vi tror også at Gud
er historiens Herre som “gjennomfører alle ting etter sin egen plan
og vilje” (Ef 1,11).
Samtidig erkjenner vi at problemstillingene som innvandring,
asylvern og integrering reiser, er kompliserte. Vi må ta på alvor
nøden som driver mennesker på vandring, og vårt kristne
barmhjertighetskall. Men vi må også ta på alvor ansvaret og
behovet en nasjon som Norge har for en rettferdig behandling av
de samme menneskene.

Innflytter til Norge
Vi har i bladet FOLK allerede presentert
mange historier om det å komme fra et
annet land til Norge, om innvandrere,
asylsøkere og integrering. Du kan finne
tidligere nummer av FOLK på ifolk.no
(se særlig numrene 3-2011, 4-2011 og
1-2012 for artikler og reportasjer omkring
innvandring og integrering).
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Torfinn Myhre forklarer hvordan migrasjon
er en del av Guds plan. Per Erik Gåskjenn
følger med.

Vi må ta på alvor frykten og uroen mange føler når nye kulturer
og religioner flytter inn i deres eget nabolag. Men vi må også ta på
alvor at Guds plan er “å frikjøpe for Gud mennesker av alle
stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner” og gjøre dem til
“et kongerike og til prester for vår Gud” (Åp 5,9-10).
Vi må ta på alvor ansvaret hvert menneske, uansett hvor det
kommer fra, har for sitt eget liv og sine egne handlinger. Men vi
må også tro på at Gud sørger for den som setter sin lit til han. At
han kan gi en løsning ved å åpne en “asyl-dør” eller ved å gi hjelp
i ens eget hjemland, om så er, midt i nøden.
Og, ikke minst, må vi ta på alvor menighetens kall til å være
en profetisk stemme midt i verdens kaos. Menigheten er himmelens
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representant på jorden og vi er styrt av himmelsk veiledning, ikke
bare menneskelig kunnskap og klokskap (se også artikkelen
“Menigheten – møte mellom himmel og jord” i dette nummeret av
FOLK). Uten åpenbaring fra Gud ville Israel aldri kunne forstå at
den persiske storkongen Kyros faktisk tjente Guds plan! (Jes 44,28.)
Et profetisk folk ser større enn aviser og FN-rapporter gjør. Les mer
i artikkelen “En forsamling av nasjoner” i dette nummeret av
FOLK.
I vår samlet redaksjonen i FOLK en fantastisk gjeng av
menighetsledere, innvandrere, studenter og jurister til samtale og
debatt rundt temaet innflyttere. Samtalen ble utgangspunkt for
artiklene i temadelen “Innflyttere” i dette nummeret av FOLK, og
vil også være utgangspunkt for et seminar med samme tema under
Kristent Nettverks sommerkonferanse på Stokke i år.
Her er litt bakgrunnsinformasjon om noen av de involverte:

•

Yohans Mehari, sykepleier og eldste i menigheten Kristent
Fellesskap i Bergen. Yohans kommer fra Eritrea. (Du kan lese
mer om Yohans i FOLK 2-2011.)

•

Rune Ørnes, eldste i menigheten Kristent Fellesskap Vesterålen.
Han har bakgrunn som lærer og er fra Øksnes.

•

Per Erik Gåskjenn, jurist i firmaet RettAdvokat i Bergen. Sitter
også i advokatforeningens lovutvalg for asyl- og
utlendingsrett og har lang erfaring i utlendings- og asylsaker.

•

Ingrid Olsen, student med bl.a. Interkulturell forståelse fra NLA
og med stort engasjement for asylsøkernes situasjon.

•

Torfinn Myhre, eldste i menigheten Kristent Fellesskap i Skien,
IT-konsulent og “pappa” for flere asylsøker-ungdommer.

Vårt mål er å gi retning og hjelp slik at vi som kristne i Norge i
dag skal være handlekraftige og fulle av tro i møte med en
komplisert virkelighet. I dette nummeret av FOLK prøver vi å

Dilemmaene rundt innvandring og migrasjon
er mange og komplekse. Heldigvis er det rom
for spøk og latter også.

Hvordan skal vi finne balansen
mellom barmhjertighet og
rettferdighet? Skal vi fokusere
på den enkeltes skjebne eller de
allmenne prinsippene?

Seminar rundt temaet
På Kristent Nettverks årlige
sommerkonferanse på Stokke 18.-22. juli
2012 arrangeres et seminar som tar opp
utfordringene rundt migrasjon. Flere av
bidragsyterne til temadelen “Innflyttere”
i dette nummeret av FOLK vil også være
med på seminaret. Mer informasjon om
sommerkonferanse og seminar finner du
på www.krinet.no.
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Terje Dahle mener dilemmaene rundt innvandring, asyl og integrering vil bli mer og
mer aktuelle i tiden som kommer. Det er
viktig å ha gjort seg noen tanker før man står
midt oppi det.

belyse dilemmaene rundt migrasjon fra flere sider i temadelen
“Innflyttere”. Problemstillingene er mange og komplekse – vi har
på ingen måte klart å dekke alle aspekter, ei heller serverer vi entydige “svar”. Men vi tror at vi som kristne trenger å være tilstede,
både i samfunnsdebatten og som medmennesker, med visdom og
innsikt, ledet av Den Hellige Ånd. Vi håper artiklene her vil
utruste, utfordre og inspirere til å være nettopp det. n
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INNFLYTTER

En forsamling av nasjoner
Konflikter knyttet til landegrenser, folkeslag, språk og
kulturer har hatt mange blodige utslag opp gjennom
historien. Likevel, når vi leser bibelhistorien, finner vi at
Gud er opphavet til nasjonene (Apg 17,26). I følge
profeten Jesaja har alle folkeslag en rikdom og herlighet
som Gud har bestemt skal bæres inn i hans hus (Jes
60,5). Jesus proklamerer at Guds hus skal være et sted
for bønn for alle folkeslag (Mark 11,17), og i den
profetiske visjonen i Johannes’ åpenbaring ser vi
folkehavet med mennesker fra alle verdens nasjoner, folk,
stammer og språk som sammen med de himmelske
hærskarene feirer at Jesus er seierherre (Åp 7,9).

Tekst: Håvard Kjøllesdal
havardkj@gmail.com

Håvard Kjøllesdal, gift, bor i Trondheim,
to barn. Daglig leder i FOLK Bibelskole.
(Foto: Katrine Kjøllesdal)

Guds plan og løfte
I første Mosebok leser vi beretningen om Isak som formidler Guds
plan og Guds løfter videre til sønnen Jakob. Han velsigner ham og
sier:
Måtte Gud, Den veldige, velsigne deg og gjøre deg fruktbar og tallrik
så du blir til en forsamling av mange folk. (1 Mos 28,3)
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Når Jakob senere formidler Guds løfter videre til sin sønn, Josef,
sier han:

Gud hadde ikke bare i tankene å
bringe frelse og velsignelse ut til
alle verdens nasjoner, men hans
plan var å forene nasjonene til ett
nytt folk, Guds eget eiendomsfolk.

Gud, Den veldige, viste seg for meg i Lus i Kanaan og velsignet meg.
Han sa til meg: «Se, jeg vil gjøre deg fruktbar og tallrik og gjøre deg til
en forsamling av mange folk. (1 Mos 48,3-4)

Den forsamlingen Gud gav Abraham, Isak og Jakob løfter om, var
en forsamling av mange folkeslag. Gud hadde ikke bare i tankene å
bringe frelse og velsignelse ut til alle verdens nasjoner, men hans
plan var å forene nasjonene til ett nytt folk, Guds eget eiendomsfolk.

Fyll huset med herlighet!
Skriften har flere profetiske avsnitt som beskriver hvordan folkeslagene skal strømme til Guds hus og Guds by og fylle den med sin
herlighet og rikdom:
I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå
grunnfestet høyt over alle fjell og løfte seg opp over høydene. Dit skal
alle folkeslag strømme. (Jes 2, 2)
Den dagen skal folkeslag søke til renningen fra Isais rot. Han skal stå
som folkenes samlingsmerke, og hans bolig skal være full av herlighet.
(Jes 11,10)
Mot ditt lys skal folkeslag vandre, konger skal gå mot din
solrenningsglans. Løft dine øyne og se deg om! De samler seg alle og
kommer til deg. Dine sønner kommer langt bortefra, dine døtre blir
båret på armen. Da skal du se det og stråle av glede, hjertet skal
skjelve og vide seg ut. For havets rikdom strømmer imot deg, folkenes
skatter kommer til deg.(...)Portene dine skal alltid stå åpne, verken
dag eller natt skal de stenges, så folkeslagenes rikdom kan bringes til
deg og kongene deres føres fram. (Jes 60,3-5 og 11)
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Folkene skal vandre i lyset fra byen, og jordens konger skal føre sine
rikdommer dit. Byens porter skal aldri stenges etter dagen, for natt
skal det ikke være der. Alt det dyrebare og verdifulle folkene eier, skal
de føre inn i den. (Åp 21,24-26)

Når vi leser disse avsnittene i Bibelen får vi inntrykk av at det er
en herlighet og rikdom, noe dyrebart, som er gitt til folkeslagene.
Gud har gitt noe av sin egen herlighet som en egenart til folkeslagene. Når det føres inn i Guds by, blir byen full av herlighet. Ett
folkeslag er ikke nok til å fylle byen med herlighet. Ett språk er
ikke nok til å uttrykke Guds storhet. Det er når folkeslagene
sammen kommer til byen, at byen blir full av Guds herlighet. Det
er når Gud prises på alle tungemål at bredden i Guds storhet
kommer til uttrykk.

Et nytt folk
På pinsedag, da Den Hellig Ånd kom og skapte et nytt folk for
Gud, skjedde en første oppfyllelse av de profetiske forventningene.
Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale på andre
språk etter som Ånden ga dem å forkynne. I Jerusalem bodde det
fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde
stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for
hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret
spurte de: «Er de ikke galileere, alle disse som taler? Hvordan kan da
hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? (Apg 2,4-8)

Det er når folkeslagene sammen
kommer til byen, at byen blir full
av Guds herlighet. Det er når Gud
prises på alle tungemål at bredden
i Guds storhet kommer til uttrykk.

På pinsedag var det samlet folk fra alle folkeslag under himmelen,
og Den Hellige Ånds nærvær ble manifestert gjennom at Guds
storverk ble forkynt på alle språk. Gud demonstrerte at han var og
er en Gud for hele verden. Løftet han hadde gitt Abraham, Isak og
Jakob, om en forsamling av nasjoner ble oppfylt. Menigheten på
pinsedag var en første begynnelse på skaren av nasjoner, stammer
folk og språk som Johannes så foran tronen:
Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle
nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og
Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene. (Åp 7,9)
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Enhet, ikke uniformering
Gud demonstrerte at han var og er
en Gud for hele verden.

Jesus på korset la grunnlaget for
fred i verden. Hos Jesus får vi fred
med Gud, fred med oss selv, og
fred med mennesker rundt oss.

Når vi oppdager Guds hensikt,
at menigheten skal være et
bønnehus for nasjonene, gir det oss
motivasjon til å dele Jesuslivet med
søsken fra andre folk og kulturer.

Når vi ser på disse bibelstedene er det slående hvordan enheten i
Kristus ikke fører til ensretting og uniformering. Når Ånden falt på
pinsedag begynte folk å tale Åndens språk, men Åndens språk var
å tale nye språk, forskjellige språk. Når Johannes så folkehavet
foran tronen, så han ikke bare en skare av mennesker kledd i hvite
kapper, men han så en festsamling av mennesker som var veldig
ulike. Det første han la merke til var at de var fra alle verdens
nasjoner, folk og språk. Gud ønsker ikke et uniformert folk, en grå
masse, men et fargerikt folk. Han har skapt nasjonene for å
uttrykke sin herlighet, og han fører dem sammen i sitt hus for at
verden skal se hans storhet.

Enhet i Kristus
Jesu frelsesverk er ifølge Paulus en hemmlighet, eller et mysterium,
som Gud ønsker å gjøre kjent gjennom menigheten (Ef 3,10).
Hemmeligheten dreier seg om at Jesus på korset la grunnlaget for
fred i verden. Hos Jesus får vi fred med Gud, fred med oss selv, og
fred med mennesker rundt oss. I møte med innvandring og
mennesker som er annerledes enn oss selv, er verdens svar enten at
vi visker ut vår egenart, eller at vi lever atskilte liv hvor alle potensielle konflikter unngås. Guds drøm for sitt hus er hverken at språk
og kulturer skal viskes ut, eller dyrkes i atskilte grupperinger. Hans
plan er å forene mennesker i Kristus (Ef 1,10). Bare på den måten
kan Guds herlighet bli synlig i huset hans. At folk fra andre
nasjoner og språk kommer til landet vårt er midt i Guds plan.
Mennesker kan ha mange ulike grunner for at de har måttet reise
fra hjemlandet sitt. Men uansett om fortiden har vært vond eller
god, kan vi være sikre på at Gud har en god plan for dem. Når vi
oppdager Guds hensikt, at menigheten skal være et bønnehus for
nasjonene, gir det oss motivasjon til å dele Jesuslivet med søsken
fra andre folk og kulturer. Er du klar for å leve i løftet Gud gav
Jakob, og arbeide for at menigheten der du bor blir det Gud ønsker
seg: en forsamling av nasjoner? n
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Annonse

“

KLASSER PÅ INTERNETT.
FORELESNINGER PÅ MP3SPILLEREN.
DISKUSJONER HJEMME FRA
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For å studere i FOLK bibelskole
trenger du kun en pc med internettforbindelse.
Hver kursmodul står for seg selv
og kan tas enkeltvis. Når du har fullført alle
kursene får du bibelskolevitnemål.
Les mer på www.folkbibelskole.no

Hvem som helst
Hvor som helst
Når som helst
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INNFLYTTER

Tesfas nye familie

Tekst og Foto: Eilén Askeland
eilen_askeland@hotmail.com

Året er 1997. Tesfa, opprinnelig fra Etiopia, flykter til
Kenya av politiske årsaker. Her skal han ha tre tøffe år,
før han blir sendt til Norge og opplever at livet blir
forandret.
Det er en varm vårdag i Bergen by, og jeg møter Tesfa Makonnen
Mahfedu, en rolig og smilende mann. Han forteller sin historie om
hvordan han flyktet fra hjemlandet og opplevde vanskelige tider,
men som også kan si at han har opplevd Guds godhet og ledelse
gjennom livet.

Utfordrende tid i Kenya
FNs flyktningkonvensjon
Ifølge FNs flyktningkonvensjon fra 1951
defineres en flyktning som «en person
som har flyktet fra sitt land og har en
velbegrunnet frykt for forfølgelse på
grunn av rase, religion, nasjonalitet,
politisk overbevisning eller medlemskap
i en bestemt sosial gruppe, og som ikke
er i stand til, eller, på grunn av slik frykt,
ikke villig til å påberope seg sitt lands
beskyttelse.»

I 1997 flyktet Tesfa fra hjemlandet, Etiopia. Han var etnisk amharisk og med i en politisk bevegelse som førte til at han måtte flykte
fra landet. Han reiste først til Kenya hvor han var i nesten tre år.
Dette skulle bli tre vanskelige år.
Det ville vært naturlig å sende han i flyktningeleir, men han
måtte bo i Nairobi fordi han ble veldig syk. Begge nyrene sviktet
og han trengte dialyse. Tesfa følte seg veldig alene, og det var
vanskelig å overleve. Men han fikk nyretransplantasjon i 1998, og
tross store helsemessige utfordringer overlevde han. Gud hadde en
plan for Tesfa.
Etter noen måneder i Kenya fikk Tesfa FNs flyktningstatus.
Etter enda litt tid ble han innkalt til intervju med to personer fra
Norge. Han ble intervjuet i over to timer om situasjonen sin og om
hvorfor han flyktet. Saken hans var allerede behandlet av FN i
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Kenya, men de trengte også forklaringer fra han selv. Etter
intervjuet ventet han i ti måneder på svar. Endelig kom svaret. Han
skulle få reise til Norge. Tesfa var veldig glad.

Tesfa Makonnen Mahfedu flyktet fra Etiopia i
1997 og kom til Bergen nesten tre år senere.
Her ble han kjent med personen Jesus. (Foto:
Eilén Askeland)

Sendt til Norge
Tesfa hadde lite kunnskap om Norge før han kom hit. Men han fikk
delta på et totimers kurs der han og andre flyktninger lærte litt om
landet og om norsk kultur. Deretter fikk han beskjed om å møte
opp på en flyplass i Kenya. Alt var klart for han. Han hadde sett
veldig fram til denne dagen da han skulle få flytte.
På flyplassen i Bergen ble han mottatt av en tolk. Den første
opplevelsen i et nytt land var god. Han ble tatt med på lunsj for å
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Tross store helsemessige
utfordringer overlevde han. Gud
hadde en plan for Tesfa.

spise pizza med fire, fem andre mennesker i samme situasjon, og
han ble innkvartert på et pensjonat i Bergen sentrum. Her bodde
han i ti måneder før han fikk sin egen toromsleilighet i Sandviken,
et flott område med beliggenhet nært både sykehus og andre
fasiliteter han hadde bruk for i hverdagen.
Han sier selv at han var veldig heldig og er svært takknemlig
til Gud for alt som la seg til rette for han. Men på denne tiden
kjente ikke Tesfa Gud, og de tre første årene i Norge var også fylt
med flere utfordringer.

Språk og kultur

– Menigheten er den beste
integreringsmulighet!

Som ny i Norge måtte Tesfa lære seg språket. Det er ikke så lett når
man er voksen. Men han gikk først på Nygård skole, en skole for
minoritetsspråklige, og deretter tok han to semester på Universitetet i Bergen der han studerte norsk.
Det er vanskelig å lære norsk, og i tillegg snakker vi så mange
ulike dialekter her i landet at det ikke alltid er så lett å forstå. Men
Tesfa ville lære, og han jobbet hardt. Han leste aviser, så på TV og
ba folk gjenta dersom han ikke forstod. Dermed overvant han
språkutfordringen.
Tesfa er oppvokst i Etiopias hovedstad, Addis Abeba. Her
jobbet han innen forsikring før han måtte flykte. Han forteller at
han var vant til det moderne liv. Selv om det er store forskjeller
mellom Norge og Etiopia, synes han ikke at det var så vanskelig å
bli integrert i det norske samfunnet.
– Nordmenn er jo stille og forsiktige i sin fremtoning, sier han,
– men det er jeg også! Naturlig sett er han en rolig og avbalansert
person, og synes ikke det er vanskelig å kommunisere med
nordmenn. Han forteller at han har gode relasjoner til blant annet
naboene som han har bodd ved siden av siden han flyttet til
Sandviken for nesten 12 år siden.

Alt ble forandret
Da Tesfa kom til Norge var han fremdeles fysisk svak etter tiden
han hadde vært syk. De første tre årene i Norge gjennomgikk han
ulike typer behandling og ble blant annet hjerteoperert. Han brukte
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mye tid på sykehuset, og det var her han møtte Yohans Mehari for
første gang. Idag er Yohans en av lederne i Kristent Fellesskap i
Bergen. Den gang jobbet han som sykepleier på sykehuset der
Tesfa lå.
Yohans kom i kontakt med Tesfa og fortalte ham evangeliet.
Tesfa hadde vært ivrig i sin ortodokse, tradisjonelle religion i
Etiopia, og gikk ofte i kirken. Men han kjente ikke Jesus. Nå fikk
han ta imot Jesus som Herre og Frelser, og han opplevde han at i
stedet for religion fikk et liv – han fikk bli kjent med personen
Jesus.
Tesfa kom alene til Norge. Han hadde noe familie i hjemlandet,
men her i Norge var han helt alene. De tre første årene hadde han
heller ingen venner. Dette forandret seg i 2003. Han møtte en
mann som ledet ham til Jesus, og denne mannen ble hans bror i
Herren. Yohans er gift med Elisabeth, og Tesfa ble inkludert i
familien deres først, og deretter tatt med i cellegruppen, hvor han
nå fikk en stor familie og mange venner.

– Nordmenn er jo stille og
forsiktige i sin fremtoning
– men det er jeg også!

Menighet og integrering
– Menigheten er den beste integreringsmulighet, sier Tesfa.
– Menigheten er som en familie og et felleskap av venner som
inkluderer alle og som det er lett for alle å være en del av.
Før Tesfa møtte Jesus og menigheten forteller han at han var
mye alene. Han var bare opptatt av helsen, og selv om han følte
seg privilegert som var kommet til et rikt land med så mange
muligheter, opplevde han ikke at han hadde framtid og håp. Men
da han møtte Jesus ble øynene hans åpnet. Nå leser han mye i
Guds Ord. Det hadde han aldri gjort før han kom til Norge.
–Jeg gikk i kirken, men det var ingen Ånd, Bibel eller
fellesskap, forteller han.
Nå har Tesfa fått et liv med Gud, og venner og familie som han
står sammen med.
– Jeg bor fremdeles alene, men jeg er ikke ensom, sier han, jeg
har Jesus, jeg har mange venner og jeg har familie i menigheten!

I stedet for religion fikk han et liv
– han fikk bli kjent med personen
Jesus.
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Da han møtte Jesus ble øynene
hans åpnet. Nå leser han mye i
Guds Ord. Det hadde han aldri
gjort før han kom til Norge.

Det kristne fellesskapet setter han så høyt at han bruker mye tid på
å gi det videre. Han, og andre i menigheten, tar kontakt med flyktninger og asylsøkere de møter i byen. Mange av disse tenker at
livet blir bra bare de kommer til Norge. Men så opplever de utfordringer likevel. De fleste kommer alene, og ensomheten kan fort ta
overhånd. Tesfa og de andre inkluderer dem, inviterer på en kopp
te eller kaffe, gir praktisk hjelp, trøster når de opplever utfordringer
– de deler jo mange av de samme erfaringene med å komme til et
nytt land.
Hver lørdag samles den amhariske gjengen, etiopiere og
eritreere, i Kristent Fellesskaps lokaler i Bergen, og har samlinger.
Hit inviterer de mange av de nye innvandrerne de møter i byen.
Mange er ikke kristne før de kommer, men opplever å bli møtt med
Guds kjærlighet og bli mottatt som venner og familie.

Gud har en plan
Da Tesfa var usikker og alene i Kenya visste han ikke at han skulle
til Norge. Mange andre pasienter som også var under behandling
rundt ham døde, men han overlevde. Gud hadde en plan for Tesfa
hele veien.

Gud har kontroll, og han har
ført Tesfa ut av vanskelige
omstendigheter, og inn i et liv som
innebærer å kjenne Jesus og leve
sammen i Guds familie.

– Jeg har funnet meningen med livet, alt er forandret!
Det stråler takknemlighet fra øynene hans. På grunn av helsen
har han blitt uføretrygdet, men han jobber som frivillig i Røde
Kors som resepsjonist og møter mange mennesker. I tillegg er han
aktivt med i menigheten og i arbeidet med å ta seg av nye
mennesker som kommer til landet. Gud har kontroll, og han har
ført Tesfa ut av vanskelige omstendigheter, og inn i et liv som
innebærer å kjenne Jesus og leve sammen i Guds familie.
– Gud har gitt meg håp og framtid! Han har forandret alt!
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Annonse

Endelig kommer Endelig mandag!
Endelig mandag er en befriende bok
om det livet som Gud kaller alle kristne
til å leve i hverdagen.
Boken innspirerer og oppmuntrer
gjennom humor og praktiske eksempler.
Ordet “evangelisering” får en ny mening
og et nytt innhold, og Arne G. Skagen
motbeviser at evangelisering er en
aktivtet for spesielt interesserte.
Kr. 199,- på www.proklamedia.no
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INNFLYTTER

Kall til å inkludere

Tekst: Unn Karin Myhre
uk-myhre@online.no

Integrasjon av flyktninger er ikke et nytt spørsmål som
bare gjelder vår tid. Moses hadde oppe de samme
spørsmålene da han ledet Israelsfolket gjennom ørkenen.
Når så mange innflyttere er en del av samfunnet vårt idag
vil det være naturlig at også menighetene blir preget av
dette mangfoldet, og at vennekretsen vår blir utvidet til
også å inkludere innflyttere.
Innflytter på juleselskap?

Unn Karin Myhre er gift med Torfinn,
bor i Skien, har tre voksne barn, og er
regnskapsfører av yrke. Ekteparet er
engasjerte ledere i KF i Skien og har sammen
et sterkt engasjement i mennesker på tvers av
kulturelle og etniske grenser. (Foto: Torfinn
Myhre)

“Er du klar til å invitere en innflytter til juleselskapet ditt?” En
første reaksjon på et slikt spørsmål kan være at det er irrelevant,
eller at det er et særdeles uhøflig spørsmål. Men når vi ser på
samfunnet vi lever i idag, så er det åpenbart at verden er i rask
forandring. Bilder fra alle verdenshjørner er blitt en del av vår
hverdag, og ryktene om vårt lille land har nådd rundt hele jorden.
Mange kommer tilreisende med ønske om å få del i godene vi er
blitt så rikt velsignet med: fred, velstand og frihet.
“Hva har det med oss som kristne å gjøre” kan vi tenke. “Er det
ikke myndighetenes oppgave å ta seg av og sørge for våre nye
landsmenn? Er det nødvendig at jeg inviterer dem hjem til meg?”

Større plass i teltet
Integrasjon av flyktninger er ikke et nytt spørsmål som bare gjelder
vår tid. Moses hadde oppe de samme spørsmålene da han ledet
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Israelsfolket gjennom ørkenen. Han ga innstrukser om at en og
samme lov skulle gjelde for den som var født i landet som for
innflytterne som bodde hos dem (2 Mos 11,49), og at de ikke skulle
gøre urett mot dem (3 Mos 19,33). Ordningene i forsamlingen når
det gjaldt ofringer skulle være de samme for innflytterne som for
dem selv. De skulle stå likt for Herren (4 Mos 15,15). Moses sa til
og med at de skulle elske innflytteren som seg selv.
Innflytteren som bor hos dere, skal være som en av deres egne
landsmenn. Du skal elske ham som deg selv. (3 Mos 19,34)

Gud kaller oss til å utvide hjertet vårt. Det kan være smertefullt å
være i forandring og gjøre nye ting, men det er ikke farlig når det
dreier seg om forandringer som Jesus ber oss om å gjøre. Ved å
være lydige mot det «lille» skrittet Jesus ber oss om å ta er vi med
på å «krone» Jesus som konge. Da blir Han mer og mer synlig i
området vi lever i.
Lag større plass i teltet ditt, spenn teltdukene ut, spar ikke på dem,
gjør snorene lange, slå pluggene fast! For til høyre og til venstre skal
du bre deg ut. (Jes 5,2-3)

Jesus elsket vennene sine
Kjærligheten Jesus har til mennesker demonstrerte han ydmykt da
han ofret seg selv. Hans utfordring er at vi skal følge hans
eksempel. Jesus sa til disiplene sine: “Jeg kaller dere ikke lenger for
tjenere, men for venner” (Joh 15,15).
Når så mange innflyttere er en del av samfunnet vårt idag vil
det være naturlig at også menighetene blir preget av dette
mangfoldet, og at vennekretsen vår blir utvidet til også å inkludere
innflyttere. Vennskap bygges og blir fruktbart når en gir av seg
selv på samme måte som med prinsippet om å så og høste (Luk
6,44). Vi har i Jesus fått den samme Far og har blitt en familie
uavhengig av kultur, hudfarge eller bakgrunn.

Mange kommer tilreisende med
ønske om å få del i godene vi er
blitt så rikt velsignet med: fred,
velstand og frihet.
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Duket til festmåltid i Guds rike
Vennskap bygges og blir fruktbart
når en gir av seg selv på samme
måte som med prinsippet om å så
og å høste.

Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til
bords i Guds rike. (Luk 13,29)

Det å sitte til bords sammen demonsterer et fellesskap og en enhet
der begreper som «oss» og «dem» er borte. Da er det «vi» som sitter
til bords sammen. Gud har skapt seg «ett» folk av alle nasjoner og
alle tungemål, og han arbeider for å synliggjøre det gjennom disipler som følger Jesus og gir seg selv til han og til sine venner. En
måte å leve dette ut på er å inkludere nye mennesker, og kanskje
også innflyttere som har et særlig behov for vennskap, når vi
inviterer til bords hjemme hos oss selv.
For du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker
av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Du har gjort
dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som
konger på jorden. (Åp 5,9-10)

Vi har i Jesus fått den samme Far
og har blitt en familie uavhengig
av kultur, hudfarge eller bakgrunn.

Imøtekommenhet, vennlighet og kjærlighet
Her om dagen dro mannen min, Torfinn, og jeg for å hente Benicia
på 1 år og 9 mnd i barnehagen. Det var en lang gang mellom
rommet der barna oppholdt seg til der vi kom inn. Idet hun fikk
øye på oss kastet hun seg rundt og løp det forteste hun klarte
gjennom den lange gangen og styrtet rett inn i armene mine: ellevill begeistring, klemmer, lykkelig og veldig klar for å vinke farvel
til barnehagetantene. Det var en fantastisk følelse å føle seg «så
varmt velkommen» for en ekstrabestemor som ikke engang har
samme hudfarge som den lille entusiastiske jenta.
Vi har alle behov for å bli sett, anerkjent og elsket, og kanskje
er tiden inne for å våge å stille seg selv spørsmålet: «Hvilket skritt
kan jeg ta for å om mulig å gi noe av meg selv til en som er noe
annerledes enn meg selv?»
Gud kaller oss som folk til å gjøre framskritt i å demonstere
kjærlighet og enhet. Gud kaller oss til å utvide hjertene våre slik at
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oppfyllelsen av Jesu bønn i Johannes 17 kan virkeliggjøres i vår
generasjon.
Den nye befolkningsstrukturen vi har fått i landet gjør at vi må
inkludere innflytterne i fellesskapet. Det er ikke nok å hilse på og
snakkes når vi møtes til gudstjenestefeiring. Vi må også spørre oss
selv om vi vil være en venn, og la dem være en venn for oss.
Er vi klare til å invitere «en venn» til juleselskapet vårt? Det
vesentlige er ikke om vi svarer ja på spørsmålet, men om vi vil la
Gud gjennom dette spørsmålet gjøre noe i hjertene våre?
Gud elsker mangfold, han er kreativ og fargerik. Han inviterer
oss med på en ny, spennende og berikende reise. Kjærligheten til
Jesus utvider oss og får oss til å strekke oss i kjærlighet til
hverandre. På samme måte som såmannen høster etter at han har
sådd, er min bønn at det skal gå opp for oss at lønnen eller
avkastningen er langt mer innbringende enn det innskuddet vi
satte inn i første omgang. Vi kan ikke tape.
Spørsmålet er ikke hvor flinke vi er i dag og hvor langt vi har
kommet, men om vi har åpnet hjertet. n

Vi har alle behov for å bli sett,
anerkjent og elsket.

Avkastningen er langt mer
innbringende enn det innskuddet vi
satte inn i første omgang. Vi kan
ikke tape.
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Utlendingsloven

Tekst: Per-Erik Gåskjenn
peg@rettadvokat.no

Hva sier norsk lov om utlendinger i Norge? Hvem får lov
til å komme hit? Hvorfor får noen lov til bo her, mens
andre ikke? Hvem defineres som flyktninger? Advokat Per
Erik Gåskjenn gir oss en innføring i hvordan norske
myndigheter og norsk lovverk forholder seg til innflyttere.
Utlendingsloven

Per Erik Gåskjenn, advokat i firmaet
RettAdvokat ANS i Bergen. Sitter også
i advokatforeningens lovutvalg for asylog utlendingsrett og har lang erfaring
i utlendings- og asylsaker. (Foto: Stein
Ørnhaug)

Utenlandske statsborgeres adgang til Norge reguleres i første rekke
av utlendingsloven av 24. juni 1988 med tilhørende forskrift.
Lovens formål er å regulere og kontrollere inn- og utreise, og
utlendingers opphold i Norge, i samsvar med norsk
innvandringspolitikk og internasjonale forpliktelser.
Loven skal også legge til rette for lovlig bevegelse over
landegrensene, og ivareta sikkerheten til utlendinger som reiser inn
i eller ut av Norge, som oppholder seg her, eller som søker tillatelse
om opphold.
Den skal også verne utlendinger som har krav på beskyttelse
etter alminnelig folkerett eller internasjonale avtaler som Norge er
bundet av. Særlig fremheves FNs flyktningkonvensjon fra 1951,
men også Norges tilslutning til EØS-avtalen er viktig med hensyn
til EU/EØS borgeres adgang til Norge.
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Hvem kan komme til Norge?
Utlendingsloven åpner for en rekke grunnlag som gir utlendinger
adgang til Norge.
Statsborgere fra land innenfor EU/EØS-samarbeidet står i en
særstilling. En følge av EØS-avtalen som Norge sluttet seg til i
1994, er at vi også er omfattet av EUs fire friheter: fri bevegelse av
varer, tjenester, personer og kapital mellom medlemslandene.
Dermed kan borgere fra disse landene fritt reise inn og ut av
Norge, og er også i stor grad fri til å bosette seg her.
Utover dette åpner utlendingsloven hovedsakelig for følgende
grunnlag for utenlandske statsborgeres adgang til Norge:

•

Som turist, eller på besøk. Slike opphold har inntil tre
måneders varighet. Et viktig skille går mellom dem som
kommer fra land som kan reise fritt til Norge uten visum, og
dem som i forkant må søke om visum for å få rett til å besøke
Norge

•

Ulike typer studenttillatelser

•

Ulike typer arbeidstillatelser

•

Familiegjenforening med norsk borger eller utenlandsk borger
med rett til å være i Norge

•

Rett til beskyttelse som flyktning

•

Opphold på humanitært grunnlag

Saker som berører spørsmål
om rett til flyktningstatus og
opphold på humanitært grunnlag
er kanskje de som får størst
oppmerksomhet.

Hvem får flyktningstatus?
Saker som berører spørsmål om rett til flyktningstatus og opphold
på humanitært grunnlag er kanskje de som får størst oppmerksomhet. Personer som gis rett til opphold i Norge som flyktning
kan enten være personer som har kommet til Norge på egenhånd
som asylsøkere og som har fått innvilget asylsøknad, eller det kan
være personer som er hentet til Norge som såkalte overføringsflyktninger via FN eller andre internasjonale organisasjoner.
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Personer som ikke anses som
flyktninger kan i noen tilfeller
likevel gis opphold i Norge på
såkalt humanitært grunnlag.

Rett til opphold som flyktning skal gis til personer som har
velbegrunnet frykt for forfølgelse i hjemlandet sitt. Forfølgelsen
må skje på grunn av 1) Rase, 2) Religion, 3) Nasjonalitet, 4)
Medlemskap i en spesiell sosial gruppe, eller 5) På grunn av
politisk oppfatning. Rett til opphold som flyktning gis også til
personer som uavhengig av dette står i reell fare for å bli utsatt for
dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende
behandling eller straff ved retur til hjemlandet.

Opphold på humanitært grunnlag
Personer som ikke anses som flyktninger kan i noen tilfeller likevel
gis opphold i Norge på såkalt humanitært grunnlag dersom det
foreligger særlig sterke menneskelige hensyn, eller hvis personen
har særlig tilknytning til Norge. Særlig alvorlig sykdom, forhold
som berører barn, eller offer for menneskehandel er blant det som
kan ha betydning. Når myndighetene avgjør om en person skal få
opphold på humanitært grunnlag kan det vektlegges såkalt
innvandringsregulerende hensyn. Forhold som avgjørelsesmyndighetene må ta stilling til er samfunnsmessige konsekvenser ved en
eventuell innvilgelse, hensynet til andre tilsvarende saker, myndighetenes behov for kontroll og respekt for lovens øvrige regler.

Hvem tar avgjørelsen?

Forhold som
avgjørelsesmyndighetene må ta
stilling til er samfunnsmessige
konsekvenser ved en eventuell
innvilgelse.

I tillegg til at utlendingsloven inneholder regler om utlendingers
rettigheter og plikter i Norge, inneholder den også egne bestemmelser om saksbehandlingen og organiseringen av utlendingsforvaltningen i Norge. De fleste saker vedrørende rett til opphold i
Norge avgjøres i første omgang av Utlendingsdirektoratet (UDI).
Dersom man får avslag i UDI, kan man klage på vedtaket til Utlendingsnemnda (UNE). Avslag i UNE er ansett som endelig. Dersom
det foreligger nye og vesentlige opplysninger i saken vil man
likevel ha mulighet til å sende en såkalt omgjøringsbegjæring til
UNE. UNEs avgjørelser kan også bringes inn for domstolen ved at
man saksøker staten. Relativt sett er det svært få saker som
fremmes for domstolene, da det i stor grad er kostnadskrevende for
de private parter. n
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Ulovlig til stede – Papirløse i Norge

Tekst: Ingrid Olsen
pangdulever@hotmail.com

Utfordringene rundt papirløse i Norge er komplekse, uten
enkle svar. Norges forhold til menneskerettighetene,
papirløses tilgang til velferdsgoder, og misforholdet
mellom rettigheter papirløse har og opplever å ha, viser
at problemstillingene er mange. Asylsøkeprosessen er
lang, og mange papirløse opplever at det er tilfeldig hvem
som får innvilget asyl. Ulovlig opphold kan gi uheldige
konsekvenser både for de papirløse selv og for samfunnet.

Papirløses rettigheter
Ingrid Olsen, student med bl.a. Interkulturell
forståelse fra NLA og med stort engasjement
for asylsøkernes situasjon. (Foto: Stein
Ørnhaug)

I følge Statistisk Sentralbyrås beregninger fra 2008 bor det 18 196
immigranter uten lovlig opphold i Norge. Saken med Maria Amelie
vinteren 2011, samt de 15 asylantene i Johanneskirken i Bergen
høsten 2011, satte disse papirløses situasjon på dagsorden.
Papirløses rettigheter er et aktuelt tema, som reiser en rekke
problemstillinger. Når det gjelder velferdsgoder, som sykepenger,
trygdeordninger ol., ytes dette i utgangspunktet til dem som har en
viss tilknytning til staten. Papirløse står utenfor samfunnet og er
juridisk sett ikke en del av det norske samfunnet. Norsk lov gir
dermed ikke papirløse samme rettigheter som norske statsborgere
eller andre med lovlig opphold har.
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Menneskerettigheter
I tillegg til nasjonal lovgivning må Norge ta hensyn til internasjonale avtaler, som for eksempel menneskerettighetskonvensjonene.
Jurist Karl Harald Søvig forteller at Norge følger forpliktelsene til
menneskerettighetene bedre enn de fleste andre land i Europa, og
er jevnt over lojale mot internasjonale bestemmelser. FNs Barnekonvensjon har for eksempel hatt gjennomslagskraft i norsk
lovgivning. Rettighetene til personer under atten år står sterkt, med
blant annet adgang til helsehjelp på lik linje med norske borgere.
Voksne har imidlertid ikke like sterke rettigheter som barn.
Men det kan stilles spørsmål ved om å følge
menneskerettighetene er nok for å ivareta papirløses ve og vel.
Menneskerettighetene stiller i utgangspunktet krav til hvordan
myndighetene behandler egne statsborgere, mens rettighetene til
papirløse ikke er like grundig tatt for seg i konvensjonene. Alle
som oppholder seg i Norge har imidlertid grunnleggende
rettigheter, som rett til mat, vann, husly og klær, og vern mot
diskriminering. Alt dette blir ivaretatt på asylmottak, men papirløse
som velger å oppholde seg på ukjent adresse, stiller seg utenfor det
norske velferdssystemet.

Artikkelen er et utdrag
Artikkelen er et utdrag av en oppgave
Ingrid Olsen, Ingrid Urdahl og flere
medstudenter skrev høsten 2011 i
studiet Interkulturell forståelse på Norsk
lærerakademi (NLA). I oppgaven tok de
for seg utfordringer tilknyttet papirløses
rettigheter og andre utfordringer
forbundet med asyl og papirløses
situasjon. Artikkelen løfter fram ulike
meninger og oppfatninger rundt dette, og
uttrykker ikke nødvendigvis forfatternes
egne personlige meninger.
Dr. juris Karl Harald Søvig, kommunalråd
i Bergen kommune Oddny Miljeteig, UDI,
samt flere (anonymiserte) papirløse lot
seg intervjue og bidro med informasjon til
oppgaven.

Norge i et europeisk perspektiv
Det er legitimt at Norge regulerer innvandring, også ved å gi
begrenset tilgang til velferdsgoder. Men i vurderingen av om
restriksjonene tjener hensikten må hensynet til samfunnet som
helhet og individuelle behov veies mot hverandre.
I alle europeiske land består en del av befolkningen av
innvandrere uten lovlig opphold. Søvig forteller at Norge ligger
omtrent i middelsjiktet i Europa når det gjelder tilgang til
velferdstjenester for papirløse, og gir for eksempel delvis tilgang til
helsehjelp. Dette betyr at man gir tilgang til spesielle tjenester, som
akutt helsehjelp, eller for spesielle grupper, som barn og gravide.
Til sammenligning gir Spania full tilgang til helsehjelp, men i
motsetning til Norge stiller de blant annet som vilkår at
immigranten må registrere seg. (se www.nowhereland.no)

Papirløse
Med papirløse menes det i denne
artikkelen immigranter som oppholder
seg ulovlig i Norge etter endelig
avslag på asylsøknad – uten norske
oppholdspapirer. I dagligtale kan
betegnelsen også referere til immigranter
uten identitetspapirer.
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Hvilke rettigheter har papirløse?
Rettighetene til personer under
atten år står sterkt, med blant
annet adgang til helsehjelp på lik
linje med norske borgere.

Alle som oppholder seg i Norge
har grunnleggende rettigheter, som
rett til mat, vann, husly og klær,
og vern mot diskriminering.

Mange papirløse er ikke klar over hvilke rettigheter de faktisk har,
eller ikke har, noe som kan bidra til forvirring og misforståelser.

Retten til arbeid
I utgangspunktet har ikke papirløse rett til skattekort og arbeid
etter å ha fått endelig avslag på oppholdssøknaden. Likevel har det
vært flere tilfeller der papirløse immigranter har fått tildelt skattekort. Når dette oppdages blir skattekortet inndratt, og den papirløse
kan få følelsen av å ha blitt frarøvet en rettighet, som han i
utgangspunktet ikke hadde. 			
Det kan diskuteres hvorvidt det er heldig å gi arbeidstillatelse
til papirløse. Søvig mener at å gi arbeidstillatelse til papirløse kan
gi blandede signaler; det kan oppfattes som en godkjennelse av å
være i Norge på ulovlig opphold. Når avslaget på søknaden om
opphold er endelig, bør hele det norske systemet være med på å
sette vedtaket i verk. Å gi papirløse arbeidstillatelse kan også gjøre
prosessen med å reise ut av landet vanskeligere, fordi det blant
annet kan gi forventninger om å likevel få opphold.
Ser man saken fra de papirløses side er det klart fordeler ved å
kunne jobbe. Uten skattekort blir mulighetene for å tjene penger
enten å jobbe svart eller å drive med kriminell virksomhet.
Arbeidstillatelse bidrar til en tryggere og mer verdig tilværelse, ved
at de får jobbe på et lovlig arbeidsmarked, og samtidig bidra til
samfunnet ved å betale skatt.

Retten til skolegang
Alle barn i Norge, uavhengig av oppholdsstatus, har rett til skolegang på grunnskolenivå. I Norge ble denne retten nylig utvidet til
også å gjelde videregående opplæring. En av de papirløse informantene våre fortalte at hun ønsket å gi barnet sitt skolegang når
sønnen ble eldre, men at dette ville bli problematisk siden hun var
papirløs. Det er ikke uvanlig at det finnes slike avvik mellom gjeldende rettigheter og papirløses egne oppfatninger av sine rettigheter. Andre papirløse har studert på høgskole- og universitetsnivå,
noe som i utgangspunktet ikke er en rettighet man har som
papirløs. Det kan være forvirrende når slike avvik mellom teori og
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praksis skjer. Samtidig er det ikke den enkelte utdanningsinstitusjons oppgave å kontrollere studenters oppholdsstatus.

Retten til helsehjelp
Som nevnt har papirløse i Norge delvis tilgang til helsehjelp. I det
norske helsevesenet står taushetsplikten sterkt. For nordmenn flest
oppleves dette som en trygghet i møte med helsemyndighetene.
Mange irregulære immigranter kjenner derimot ikke til taushetsplikten, og kan la være å gå til legen i frykt for å bli identifisert og
utvist av landet. Kanskje bør det opplyses grundigere, for eksempel
på asylmottakene, om taushetsplikten i norsk helsevesen.
Man er nødt til å arbeide aktivt for å fremme politikk om asyl.
Kommunalråd i Bergen kommune, Oddny Miljeteig, sier det er
behov for mer humanitet på dette området. Bystyrene Bergen,
Trondheim og Stavanger har tatt utfordringene på alvor: de har
bedt regjeringen gjennomgå asylpolitikken. Inntil det foreligger en
nasjonal ordning som sikrer arbeid, helsehjelp og andre rettigheter
for papirløse, vil byene iverksette lokale ordninger for å fremme
dette.

Andre utfordringer
Intervjuet med UDI
Innvandringspolitiske hensyn tilsier at det må settes grenser for
hvilke grupper som får opphold i Norge. For å få asyl må man ha
behov for beskyttelse. Det er ikke tilstrekkelig at man søker etter et
bedre liv av økonomiske grunner. At man har vært lenge i Norge
er heller ikke et kriterium i seg selv for opphold. Utlendingsdirektoratet (UDI) må forholde seg til lovverket og undersøke immigrantenes identitet, og troverdigheten i historien deres. UDIs
kontrollfunksjon sørger for at systemet ikke misbrukes – ikke alle
oppgir reell identitet og historie.			
På den andre siden kan det være vanskelig for asylsøkere å
oppgi alle opplysninger i første intervju med UDI. Grunner til dette
kan være tabuemner, som voldtekt eller overgrep, eller frykt for liv
og alvorlige konsekvenser. Mange kommer også fra land hvor de
ikke kan stole på myndighetene eller personer i uniform. De kan

Papirløse står utenfor samfunnet
og er juridisk sett ikke en del av
det norske samfunnet.

Mange irregulære immigranter
kjenner ikke til taushetsplikten,
og kan la være å gå til legen i frykt
for å bli identifisert og utvist av
landet.
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Arbeidstillatelse bidrar til en
tryggere og mer verdig tilværelse,
ved å få jobbe på et lovlig
arbeidsmarked, og samtidig bidra
til samfunnet ved å betale skatt.

være redde for å snakke åpent ut, i frykt for at det de forteller kan
ryktes tilbake til hjemlandet og forverre situasjonen for dem selv
eller familien hvis de blir sendt tilbake. En del menneskesmuglerne
sprer også rykter om at man må lyve om bakgrunnen sin for å få
opphold.
Enkelte papirløse opplever at hvem som får opphold er
tilfeldig, og mener at myndighetene må sette seg mer inn i den
enkeltes situasjon. UDI på sin side, sier at de bruker asylintervju
tidlig i prosessen, samt eksperter på landinfo for å kartlegge
situasjonen. De papirløse mener imidlertid at mange saker er for
komplekse til å vurderes bare på bakgrunn av landinfo.

Ventetiden
Det er mange faktorer å ta hensyn til når en asylsøknad skal
vurderes, noe som resulterer i lang behandlingstid.
Manglende avtale med andre land om tvangsreturnering kan
også gjøre ventetiden lang. Norge har for eksempel ingen avtale
med Etiopia om returnering, noe som gjør det vanskelig å sende
asylsøkerne tilbake til hjemlandet.
Lang ventetid er utfordrende siden integrering i samfunnet kan
gi forventing om videre opphold, samt at ventingen i seg selv er en
psykisk påkjenning. Mange har vært lenge i Norge, har lært seg
språket, jobbet og etablert sosiale nettverk, og tanken på å bryte
opp synes vanskelig. Enkelte har barn som er født og oppvokst i
Norge, noe som kompliserer situasjonen ytterligere.
At UDI har minsket saksbehandlingstiden i visse saker, viser at
myndighetene ser problemstillingene, men mye gjenstår fortsatt.

Konsekvenser for samfunnet og de papirløse
Ulovlig opphold kan være uheldig for både papirløse og det norske
samfunnet på flere måter. Ett tilfelle er når immigranter som har
fått endelig avslag på asylsøknaden likevel velger å være igjen i
landet, og oppholder seg på ukjent adresse. De kommer dermed
utenfor statens kontroll, står uten flere rettigheter og kan bli
sårbare i forhold til svart arbeid og narkotikahandel.		
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Ifølge Søvig er ingen tjent med en stor andel papirløse.
Samtidig mener han at migrasjonsandelen i Norge i dag ikke gir
store konsekvenser for samfunnet. Dersom migrasjonsstrømmen og
gruppen med irregulære immigranter øker parallelt, kan imidlertid
dette bidra til å endre samfunnsstrukturen og presse
statsbudsjettetet, særlig dersom papirløse jobber ulovlig – og ikke
betaler skatt – men likevel har behov for offentlig tjenester .

Mange kommer fra land hvor de
ikke kan stole på myndighetene
eller personer i uniform.

Situasjonen rundt ulovlige immigranter kan ha lagt grobunn for
negative holdninger generelt til innvandrerne i det norske
samfunnet. Ifølge UDI blir papirløse lett stigmatisert av media, da
det fokuseres mye på de som kommer av kriminelle årsaker eller
utnytter systemet. Dette kan bidra til at det oppstår holdninger som
ødelegger for dem som reelt trenger asyl.
“De papirløse er i stor grad utsatt for sosial dumping. De er
ikke annenrangs mennesker selv om de har fått avslag, og må
behandles med menneskeverd og respekt” uttrykker Miljeteig. n

Mange har vært lenge i Norge, har
lært seg språket, jobbet og etablert
sosiale nettverk, og tanken på å
bryte opp synes vanskelig.
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Menighet satser på utlendinger

Tekst: Dag Erlandsen, daerl@tnett.no
Foto: Millicent Adubofour

Etablerte studenter og ansatte blir
oppfordret til å bruke litt av fritida
til å reise ut til flyplassen for å ta i
mot nye studenter.

Kristent Fellesskap i universitetsbyen Tromsø satser aktivt
på utlendinger. Fast tolketjeneste på alle samlinger og
engasjement i universitetets mottaksapparat for
utenlandske studenter gjør at mange nye dukker opp på
møtene.
– Opp mot 30-40 prosent av menigheten har utenlandsk bakgrunn,
meg selv medregnet, smiler Layiiwula Adedotun Adekoya, som til
daglig går under navnet Layi. 43-åringen fra Nigeria har doktorgrad i farmakologi og jobber som førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø. Jobben, og bakgrunnen hans, gjør kontakten med
utenlandske studenter til verdens mest naturlige ting.
Universitetet i Tromsø har startet en egen mottaksordning for
utenlandske studenter. Etablerte studenter og ansatte blir
oppfordret til å bruke litt av fritida til å reise ut til flyplassen for å
ta i mot nye studenter. Ordninga skal lette overgangen til Norge,
vise nykommerne hvor de skal bo, hvor universitetets ulike
avdelinger ligger og litt av byen for øvrig.
– Universitetet administrerer hele ordninga, alt de trenger er at
noen melder seg frivillig. Flere av oss bruker gjerne litt av fritida
på denne måten. Og mange av disse første møtene utvikler seg
senere til nære vennskap, forteller Layi.
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Møter behov
Selv kom han inn i menigheten for 13 år siden på omtrent samme
måte. Han ble frelst som 14-åring hjemme i Nigeria, men kjente
ingen kristne i Tromsø. Da han fikk høre om menigheten som
konsekvent tolket alt som ble sagt til engelsk, ble han nysgjerrig
og troppet opp på et søndagsmøte. Nå er han, tannlegekona Sarah
og de tre barna en naturlig del av menigheten, og en naturlig del
av studentarbeidet.
Layi er ikke alene om studentarbeidet. Med seg har han blant
andre Cheneso Moumakwa, som har fullført medisinstudiet i
Tromsø og som nå jobber som turnuslege ved byens sykehus, og
Karl Enok Thu, rådgiver ved Grønnåsen ungdomsskole midt på

Et godt team i Tromsø.
Fra venstre: Layi Adekoya, Karl Enok Thu,
Theodor og Cheneso Moumakwa.
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– For oss er det viktig å ikke
definere oss som en norsk
menighet, men som en menighet
for Gud.

Tromsøya. «Studentteamet» teller 5-6 personer, men også andre
trekkes inn ved behov. I tillegg er tre personer engasjert med
Alpha-kurs, et tilbud som delvis når de samme menneskene.
– Det er mange behov blant nye studenter som vi kan møte,
sier Cheneso. Bare det å kunne snakke flytende norsk gir oss
muligheten til å løse mange hverdagsproblemer.
I menigheten på rundt 70 personer finner du folk særlig fra de
engelsktalende afrikanske landene, som Botswana, Nigeria, Ghana,
Sør-Afrika, Zimbabwe, Kamerun og Zaire. Men også Romania,
Russland og Canada er representert.

Blir gode i engelsk
For den norskfødte delen av menigheten betyr alt dette at de blir
over gjennomsnittlig gode i engelsk. Det gjelder ikke minst barna,
som får engelsk som en del av dagligspråket. Mange av studentene
blir bare i Tromsø i to år, og det er ikke noe mål at de skal lære
norsk. Følgelig må du bruke engelsk om du skal kommunisere med
dem. Studentene er med i internasjonale utvekslingsavtaler, og
blant annet fra Ghana kommer en jevn strøm av ungdom til
Tromsø for å lære om fiskeri, fredsbygging og urfolksrettigheter.
Av samme grunn har menigheten etter hvert fått et stort kontaktnett med hjemflyttede studenter.
– Antallet studenter som er med i menigheten har vært nokså
stabilt de siste årene. Men det dreier seg altså om nye mennesker
hele tida, sier Karl Enok.

Matprat på gudstjeneste
Det blir både afrikanske toner
og «afrikansk vrikking» når
menigheten samles – både blant
nordmenn og afrikanere.

Når så mange forskjellige kulturer samles, er det spennende å
prøve nye matretter. Det gjør menigheten, omtrent tredjehver
søndag arrangeres «middagsmøte». Da har alle anledning til å ta
med seg mat, møtet er i firetida på ettermiddagen og starter med
festmåltid, før man fortsetter med lovsang og forkynnelse. Det er
selvsagt lett å invitere nye mennesker med på disse møtene.
– For oss er det viktig å ikke definere oss som en norsk
menighet, men som en menighet for Gud. Han vil ha med alle
typer mennesker, og vi har ikke lov å begrense hans planer ved å
velge ut bare noen av dem, sier Karl Enok, som har brukt mye tid
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sammen med Cheneso det siste året. Tobarnsfaren fra Botswana,
som flyttet fra Bergen til Tromsø og ble med i menigheten i 2002,
har mye verdifullt å lære bort til oss nordmenn, mener Karl Enok.
Musikk og dans er en annen «internasjonal greie», og Karl
Enok kan ikke nekte for at det blir både afrikanske toner og
«afrikansk vrikking» når menigheten samles – både blant
nordmenn og afrikanere.

Lærer å inkludere
– Det største behovet er å føle seg fullverdig inkludert i menigheten, ikke bare bli med på lasset. Og det gjelder uansett om man
er norsk eller utlending. For oss nordmenn er det viktig å ikke
stenge oss inn i vår private sfære, men lære å inkludere andre i
fellesskapet. Det er jo det Guds kjærlighet handler om.
– Når Den Hellige Ånd kommer, blir det enhet, forskjellene
hviskes ut og det er ikke viktig om du er norsk eller noe helt annet.
Vi har fått mange åpenbaringer om dette de siste årene, bare se i
Bibelen hvordan Gud bruker mange forskjellige navn når han
åpenbarer seg for mange forskjellige folk. Han bruker de ulike
kulturene til å vise oss sannheter i sitt rike, og bare når disse
kulturene på noen måte kolliderer med hans vilje, må vi legge dem
litt bort. n

Omtrent tredjehver søndag arrangeres
«middagsmøte»

Han bruker de ulike kulturene til
å vise oss sannheter i sitt rike, og
bare når disse kulturene på noen
måte kolliderer med hans vilje, må
vi legge dem litt bort.

		
85

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
Tekst:
Chandrakant
mellom
dei. DåChavada
eg høyrde ordet
Oversatt til norsk ved Jimmy Thomsen.
ærekultur opplevde eg at Gud talte
jimmy.t.thomsen@gmail.com
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.

Styresmakter, høge
stillingar og eldre
Ærekultur mellom menneske – Del 3 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 i ekteskapet og i menighetslivet. I denne
artikkelen skal me sjå på nokre sider av ærekultur i
forhold til styresmakter, folk med høge stillingar og eldre.
Styresmaktene skal æra dei som gjer godt
Bibelen seier at alle styresmakter er innesette av Gud med eit
guddommeleg oppdrag. Apostelen Peter definerer oppdraget
deira frå Gud på denne måten: Dei er sende for å straffa dei
som gjer vondt, og å rosa dei som gjer godt (1 Pet 2,13-18) og
med det avspegla Guds herlege, rettferdige og heilage natur.
Alle i høge og leiande stillingar har ei gudgjeven oppgåve i å
rosa og æra alle dei som gjer godt. Eit slikt leiarskap vil få ære
tilbake frå alle gode og rettferdige menneske. Det er lett å
underordna seg leiarar som har som mål å føra folk til ære ved
å få fram det beste i dei. Når leiararane ærar dei som dei er
sette til å leia og ha tilsynsansvar for, vil folk kjenna seg sett,
elska og verdsett. Når dei vert behandla med verdigheit er det
naturleg å gjengjelda dette med vørdnad og ære.
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Me skal æra folk i høge stillingar
Bibelen er full av formaningar om å ha rett innstilling til
leiarar og folk i høge stillingar. Me skal underordna oss alle som
har høge stillingar og ha ærefrykt for dei. Me skal gje alle det me
skuldar dei: Betal skatt til den som skal ha skatt, og toll til den
som skal ha toll. Ha respekt for den som har krav på respekt, gjev
ære til den de skuldar ære (Rom 13,7).
De skal visa alle ære, elska syskenfellesskapet, ottast Gud og æra
keisaren. (1 Pet 2,17)

Norleif Askeland fortalde om ei oppleving han hadde i Vesterålen.
Han underviste om gjenreising og Guds rike. Då han var ferdig
fekk han mange gode tilbakemeldingar frå folk som hadde vorte
velsigna av undervisninga hans. Ein bror sa at alt hadde vore
veldig fint bortsett frå eit lite ugras: ”Du leivde ikkje kongen
mykje ære,” sa han. Norleif vart jo sjølvsagt lei seg av å høyra
dette, for det var aldri meininga hans at han skulle verta oppfatta
slik. Norleif hadde berre prøvd å visa at Kongen i Guds rike har
absolutt makt, medan kong Harald har lita politisk makt i kongeriket Noreg.
Neste dag tok Norleif til med å retta opp det han hadde gjort
feil førre kvelden. Han sa seg lei for at han hadde ordlagt seg slik
at kongen vart leivd lita ære. Så tok han ein runde på kva Bibelen
seier om å æra kongen og folk i høge stillingar. Han snakka varmt
om kong Harald og gav han ære for måten han har vore konge
på. Han lyfte kongen opp og sette ord på kor høgt elska han var.
På slutten av ein full dag med undervisning var han forundra
over dei mange og svært oppmuntrande tilbakemeldingane han
fekk. Det dei fleste kommenterte var måten han hadde æra kongen
på. Det var tydeleg at dette var noko som folk sette pris på å
høyra. Då Norleif fortalde dette sa han, at han lærte den dagen, at
folk likar å høyra folk snakka godt om kongen og æra dei i høge
stillingar. Dette er godt for både Gud og menneske. Min
kommentar til Norleif var at han også kunne læra ein annan ting
av dette, nemleg at den som tek i mot refsing får ære!

Erling Thu, gift med Solveig, presenterer seg
selv som «ektemann, bestefar, forfatter, forkynner og lærer» (http://erling.typepad.com).
Har skrevet en rekke bøker (se http://erling.
typepad.com/books) og vært en pioner i Guds
rike, blant annet ved å være med å starte
Kristent Nettverk, bladet FOLK og Bergen
Bibelskole. (Foto: Stein Ørnhaug)

Det er lett å underordna seg
leiarar som har som mål å føra
folk til ære ved å få fram det
beste i dei.
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Dei yngre skal æra dei eldre
Guds bod er veldig klart:
Du skal reisa deg for dei grå hår og visa dei gamle ære. Du skal
ha age for din Gud. Eg er Herren. (3 Mos 19,32)

I Bibelen er ære knytt til det å verta gammal og det er viktig for
alle yngre å visa ære til dei som har levd lenge og vunne seg
visdom gjennom eit gudfryktig liv.

Bibelen er full av formaningar
om å ha rett innstilling til leiarar
og folk i høge stillingar.
I Bibelen er ære knytt til det å
verta gammal og det er viktig
for alle yngre å visa ære til dei
som har levd lenge og vunne seg
visdom gjennom eit gudfryktig liv.

Grått hår er ein fager krans, på rettferds veg vert han vunnen.
(Ordt 16,31)
Styrke er ein prydnad for ungdom, og grått hår ei ære for den gamle.
(Ordt 20,29)
Difor skal ikkje unge leiarar tala hardt til ein gammal mann. Når dei
må formana ein som er eldre, så må dei snakka til han som til ein far
(1 Tim 5,1).

Profeten Jesaja taler om ei forfallstid der folk skal vera harde med
kvarandre og dei unge skal setja seg opp mot dei gamle (Jes 3,5).
Profeten Jeremia klagar over folket som ikkje hadde nokon
vørdnad for dei eldre, eit slikt folk kan det ikkje gå godt (Klag
5,12). Å æra dei eldre inneber å høyra på dei og venta med å tala
til dei har fått lagt fram synet sitt på ein skikkeleg måte, slik Elihu
gjorde (Job 32,4). Å æra dei eldre inneber å underordna seg dei og
vera audmjuke i forhold til dei, slik apostelen Peter seier:
De unge skal underordna dykk dei eldste. Og alle skal de vera
kledde i audmykt mot kvarandre. For Gud står dei stolte imot,
men dei audmjuke gjev han nåde. (1 Pet 5,5) n
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Himmelsk utkikkspost

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.)

Johannes’ åpenbaring kapittel 4 og 5 - del 3

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. Tidligere
i artikkelserien har vi sett på åpenbaringsbokas struktur
og sjanger, på hvordan første kapittel i boka viser oss den
oppstandne Kristus, på Jesu røst – en profetisk stemme til
menigheten og verden, og på Lammet og Guds trone med
de fire skapningene og regnbuen rundt tronen. Vi skal
fremdeles holde oss i himmelens tronrom, og videre se på
betydningen av de tjuefire eldste, den himmelske
hærskare og på Guds evige plan for verden.
De tjuefire eldste
I kapittel 4 og 5 i Johannes’ åpenbaring får vi en beskrivelse av
Guds trone i himmelen. Rundt tronen er det tjuefire andre troner
og på dem sitter tjuefire eldste. Her ser vi styret for Guds folk. Et
tall med stor betydning i Bibelen, er tallet tolv. Tallet er også
sentralt i Johannes’ åpenbaring, fordi det taler om Guds rike eller
Guds styre, slik det gjør i resten av Bibelen. Vi har tolv patriarker i
Det gamle testamentet, tolv dommere er nevnt i Dommerne og vi
har tolv apostler i Det nye testamentet. Jødiske skriftlærde kalte de
12 mindre profetene i Bibelen for ”de Tolv”, noe som gir oss en idé
om hvorfor Jesus kalte disiplene sine ”de Tolv”. Disiplene brakte

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

Artikkelserie
I nummer 2/2011 av FOLK begynte en
artikkelserie av Tony Ling 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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også hans profetiske ord til verden. Og ved å kalle dem “de Tolv”
knytter han inn Guds styre og hans rike. Tjuefire er det dobbelte av
tolv. De tjuefire tronene i himmelen lærer oss at Gud styrer sitt rike
gjennom delegert myndighet.
Kjenner du til salmen som sier:

De tjuefire tronene i himmelen
lærer oss at Gud styrer sitt rike
gjennom delegert myndighet.

Jeg ble glad da de sa til meg:
«Vi vil gå til Herrens hus.»
Våre føtter står
i dine porter, Jerusalem.
Jerusalem, du er bygd
som en hel og samlet by! (Sal 122,1-3).

Og videre:
Ja, der står troner for dommere,
troner for Davids hus. (Sal 122,5)

Legg merke til at salmisten skriver troner i flertall. Det er en trone,
men fra den ene tronen kommer delegert autoritet til flere troner.
Delegert myndighet fungerer bare når den er fokusert på Jesus.
Sann delegert autoritet vil aldri herske eller prøve å bygge sitt eget
imperium, men vil alltid vende folk til Jesus. Jeg liker måten disse
eldste er beskrevet på og hvordan de opptrer i flere deler av åpenbaringsboka. De sitter på troner – altså har de myndighet. De
bærer gullkroner – altså har de makt. Men hver gang de tenker på
Jesus, hver gang de fire skapningene gir dem unnskylding eller
anledning, stiger de ned fra tronen og faller ned for Lammet,
Jesus, tar av seg kronene og kaster dem for føttene hans. Ekte
ledere vet alltid hvordan de skal tilbe Jesus, fordi de er fokusert på
ham – de omgir tronen hans. Hver og en av disse eldste ser på
Lammet. Visjonen deres er fylt av han. De er sensitive for Åndens
bevegelse i Lammets nærvær. De har gitt seg selv til Lammet. De
ser ikke på tronene som deres rettmessige plass. De tror ikke at
kronene er deres til odel og eie. De er rede til å kaste dem ned
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foran ham, falle ned og tilbe ham som gir liv for evig og alltid,
fordi alt dreier seg om Lammet. De har ikke ommøblert i hemmelighet og flyttet Lammets trone til et avsides hjørne. Nei, Lammets
trone er alltid i sentrum, og de tjuefire eldste omgir tronen og ser
til ham. Det handler ikke om deg. Det handler ikke om meg. Alt
sammen handler om Jesus.

Myriader av engler
Kapittel fem fortsetter:
Og jeg så, og jeg hørte lyden av mange engler omkring tronen og de
fire skapningene og de eldste – det var myriader på myriader og
tusener på tusener. (Åp 5,11)

Hver himmelske skapning, hver erkeengel, engel, kjerub og seraf,
hele himmelens hær omgir Jesu trone. Forfatteren av brevet til
hebreerne bruker stor plass på å minne oss om at Jesus er mye
større enn englene – han er opphøyet langt over dem. Hans navn
kan ingen av englene komme i nærheten av engang. Alle himmelens engler, alle Guds tjenere, omgir og samler seg rundt tronen: de
ser Lammet og tilber ham.
Om vi kaster en stein uti en dam, vet du hva som hender:
ringene i vannet beveger seg utover og utover. Og slik er det med
Jesus på tronen: Som en hellig stein i midten av universet der
ringene har beveget seg utover og utover. Alt omgir tronen og
kommer fra tronen, fra han som sitter på tronen som lever for evig
og alltid. Absolutt alt dreier seg om Jesus.

Alt omgir tronen og kommer
fra tronen, fra han som sitter
på tronen som lever for evig og
alltid. Absolutt alt dreier seg om
Jesus.

Himmel og jord
Når vi går videre i Johannes’ åpenbaring møter vi en verden i
opprør. Vi ser en del av det som foregår i universet av synd og
ondskap. Vi ser bedrag og grusomhet, forfølgelse og død. Men her i
kapittel 4 og 5 av Johannes’ åpenbaring ser vi det virkelige bildet,
den faktiske realiteten. Og det er her vi trenger å starte pilgrimsreisen vår. Du skjønner, tronrommet i himmelen er ikke endemålet,
men utgangspunktet vårt. Vi trenger ikke streve oss gjennom
problemer mens vi håper på at vi en eller annen gang skal få et
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glimt av hva Gud egentlig vil. Nei, vi begynner her i tronrommet
med en åpenbaring av hvem Jesus er, og fra det øyeblikket av går
vi med overbevisning og full visshet. Du kan takle hva som helst
dersom du har brukt tid, som Johannes, i nærværet av han som
sitter på tronen, omgitt av de fire himmelske skapninger, regnbuen,
de tjuefire eldste på troner og hærskaren av engler. Vi kan håndtere enhver situasjon fordi det ikke stopper der, heller:

Tronrommet i himmelen er ikke
endemålet, men utgangspunktet
vårt.

Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på
havet, ja, alt som der finnes, hørte jeg si (NIV: synge) (Åp 5,13).

Vi kan høre gråt og roping, forbannelse og spott mot Gud. Men
dette er den faktiske virkeligheten: Jorda er skapt til å prise Gud,
formet for å gi ære til sin skaper. Hele universet synger:
Han som sitter på tronen, han og Lammet skal ha all takk og ære,
pris og makt i all evighet. De fire vesener svarte: Amen. Og de eldste
kastet seg ned og tilbad. (Åp 5,13-14).

Dette er realiteten i verdenen vi lever i: Skaperverket gir ære til
Gud. Det er ikke ønsketenkning eller eventyr. Det er realiteter
– ikke fornektelse av smerter, skuffelser, sult og tragedier i verden.
Vi nekter ikke for at alt dette finnes, men vi sier dette: det vil
komme forandring. Guds plan og hensikt er at:
Herredømmet i verden tilhører nå vår Herre og hans Salvede, og han
skal være konge i all evighet. (Åp 11,15)

Verden er ikke skapt for katastrofe, men for utfrielse. Den er ikke
skapt for å forvitre og dø, men for å bli å bli ny i kraften fra
Herren Jesus Kristus. Johannes begynner boka her i tronrommet
– før dyret, før den falske profeten, før plagene, og før trompetene
har lydt. Det er her det begynner – i det himmelske. Det er her alt
kommer fra. Satan styrer ikke verden. Det er ikke han som har satt
agendaen. Det er Gud som regjerer, som har alle ting i sin makt, og
hans plan vil fullføres. Uansett hva Satan gjør vil det bare fremme
Guds plan og hensikt.
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Å skjønne Guds hensikt
Jesus ble korsfestet av romerne. Peter forteller oss at han ble overgitt i gudløse hender. Det romerske imperiet og Cæsar naglet ham
til korset. Men bak romerne var jødene som presset og overtalte
dem til å korsfeste ham. Bak jødene var Judas som forrådte ham.
Bak Judas var Satan som for inn i ham. Men bak Satan var Gud!
For Peter står frem på pinsedag og sier:
Han ble utlevert til dere, slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjente
til, og ved lovløses hånd naglet dere ham til korset og drepte ham.
(Apg 2,23).

Johannes’ åpenbaring viser oss Jesus som Lammet som ble slaktet
før verdens grunnvoll ble lagt. Gud hadde en plan og hensikt.
Planen ble lagt i det himmelske tronrom allerede før verden ble
skapt. Den ble bestemt i Guds evige råd før mennesket stod på
jorda og synd ødela Guds skaperverk. Planen var klar. Sønnen var
rede. Guds vilje var uttalt og ble utført på det rette tidspunktet. Og
alt som har skjedd, alt som skjer og som kommer til å skje er en
del av dette store mysteriet i Guds plan. Alt vil til slutt gi Gud ære
når hver eneste skapning deltar i det himmelske koret, i den store
feiringen, i hyllestropet til ham som sitter på tronen.

Verden er ikke skapt for
katastrofe, men for utfrielse. Den
er ikke skapt for å forvitre og dø,
men for å bli å bli ny i kraften
fra Herren Jesus Kristus.

Han er Herren, skaperen og den som opprettholder alle ting. Når
Johannes tar oss med inn i det himmelske tronrommet viser han
oss ikke en menighet rykket ut av verden, slik at djevelen kan ta
over styringen og gå amok i Guds skaperverk. Nei, han viser oss
hva som skjedde med hver og en av oss da vi vendte om og trodde
evangeliet, da vi kom til tro på Jesus og ble satt med ham i det
himmelske. Derfra skuer vi ned fra evighetens utkikkspost, og sier:
”Ha! Det jeg tenkte var et problem, var i virkeligheten en del av
hele planen; det jeg tenkte var tilbakegang, var egentlig en strategi
for guddommelig fremgang; det jeg så på som forfølgelse, var
Guds måte å foredle folket sitt; det jeg trodde var en krise, var Gud
som beveget, manipulerte og sjonglerte verdens affærer, for at
hans guddommelige plan skulle bli oppfylt.”
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Planen ble lagt i det himmelske
tronrom allerede før verden
ble skapt, før mennesket stod
på jorda og synd ødela Guds
skaperverk.

Gud har involvert oss i historiens drama. Vi har alle fått en
rolle i Guds evige plan og hensikt. Kanskje vil vi ikke se hele
planen fullført i vår levetid, men uansett spiller vi en rolle i den.
Hvis vi lar Gud vise oss sin plan, og gir oss selv til å ta vår plass i
den, kan vi få være med å se at Guds plan har fremgang i vår
generasjon. n

Det jeg trodde var en krise, var
Gud som beveget, manipulerte og
sjonglerte verdens affærer, for å
bringe alt inn i oppfyllelsen av
sin guddommelige plan.
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(Torsdag-Lørdag)
kl.10:30–12:30

Onsdag 26.juni – søndag 30. juni 2009
Øksnes i Vesterålen

Festgudstjeneste*
Gi din gave
til
(Søndag) kl.10:30

Ministries Without Borders Philippines

* Med egne barnesamlinger
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Kristent
Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen
a r en pla n

JESUS h

Jo h 3: 16 ,
Efes. 2: 18
2. ko r 4: 6

fo r li v et mi t t.

or gode
k G u d fhttp://www.ministrieswithoutbordersphil.com/
venne
T a k G ud
r
by gg er si n m en
ig he t!
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Gi din gave til

Bli abbonent?
Bladet du nå holder i hånda kommer ut
fire ganger årlig.96Et årsabonnement koster kr 200,-
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Styr unna konspirasjonsteoriene!
SIDE 10
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SIDE 38

TEMA:

Innflyttere

SIDE 49
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(Torsdag-Lørdag)
kl.10:30–12:30

Onsdag 26.juni – søndag 30. juni 2009
Øksnes i Vesterålen

Festgudstjeneste*
Gi din gave
til
(Søndag) kl.10:30

Ministries Without Borders Philippines

* Med egne barnesamlinger

A ll e f o lk
Familieaktiviteter.
e s la gsom
og Noralv Askeland står i på Filippinene?
s k a lTone
Ungdomssamlinger.
Jesu e
b li
tt e r f o lg
Fellesskap. Venner.
e
r
e
Kontonr.
363252
58033
.
Jesu s fre ls
Nye bekjentskap.
te m eg !
Vil d u bli m ed ?
Ferie,
sommer og sol!
Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen
a r en pla n

JESUS h

Annonse

Joh 3:1 6,
Efes. 2:1 8
2.k or 4:6

fo r li v et mi t t.

or gode
k G u d fhttp://www.ministrieswithoutbordersphil.com/
venne
T a k G ud
r
by gg er sin m en
igh et !
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Bladet du nå holder i hånda kommer ut
fire ganger årlig. Et årsabonnement koster kr 200,-
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Tegn abonnement på sms ved å sende:
folkabo mellomrom navn og adresse til 2097.
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se: ifolk.no

bergen
bibelskole

Send KOdeOrd

FOLKABO

2097
Gave til

Ministries Without
Borders Philippines,

Kristent Nettverk & Kristent Fellesskap

verden blir ikke den samme

som Tone og Noralv Askeland
står i på Filippinene?
Kontonr. 363252 58033
Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen

www.bergen-bibelskole.no

http://www.ministrieswithoutbordersphil.com/

		
		
99 99

www.bergen-bibelskole.no



SMS

5Y

WAnnOnse

