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Tekst: Terje Dahle, 
tedahle@gmail.com

Fra ord til handling

Det er mye bedre å forebygge enn å behandle og reparere. 
Den som hører Ordet og handler i samsvar med det, får et 
robust liv som tåler en støyt og blir stående i tider med 
press, motgang og prøvelser. Dette gjelder både for 
enkeltmennesker, familier og for samfunnet.

22. juli-kommisjonen kom i august med en rapport om sikkerheten 
i Norge på bakgrunn av terroranslaget i juli 2011. Rapporten har 
preget samfunnsdebatten etterpå. Den sier blant annet at kulturen i 
mange etater som var ansvarlige for sikkerheten i Norge var preget 
av manglede samsvar mellom kunnskap om behov for tiltak og 
evne til å gjennomføre de nødvendige tiltakene. Åpenbare svak-
heter i forhold til sikkerhet var erkjent og kommunisert, men ble 
likevel ikke gjort noe med. Det utviklet seg en ”pratekultur” der 
man diskuterte og tok beslutninger – men vedtakene ble ikke satt i 
verk. Tilbakemeldinger om manglende praktisk handling ble ikke 
tatt på alvor. Gjørv-kommisjonens rapport er rystende lesning, og 
samfunnet vårt vil gjennomgå store endringer framover pga. svak-
hetene den har påpekt, som det er bred enighet om å gjøre noe 
med. 

Manglende samsvar mellom ord og handling er dessverre ikke 
noe nytt. Jesus sier i Evangeliet etter Matteus at det å høre og 
forstå uten å handle, er selvbedrag (Matt 7,24-27) – da får man et 
liv uten grunnvoll og robusthet. I møte med motgang og prøvelser 
blir vi kasteballer for omstendighetene, og faller sammen. På reise 

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

LeDer
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for en stund siden møtte jeg en mann som smertelig delte sin erfa-
ring med å ødelegge ekteskapet og ruinere relasjoner ved å bare 
høre og ikke gjøre gjennom mange år. Når stormen kom, falt livet 
sammen. Men han hadde også fått erfare at Guds nåde gir gjen-
reisning og en ny start. 

Men det er mye bedre å forebygge enn å behandle og reparere. 
Den som hører Ordet og handler i samsvar med det, får et robust 
liv som tåler en støyt og blir stående i tider med press, motgang og 
prøvelser. Dette gjelder både for enkeltmennesker, familier og for 
samfunnet.

Johannes skriver i evangeliet sitt at Gud ble menneske i Jesus 
Kristus, og at alle kan forstå hvem Gud er ved å kjenne Jesus. På 
den måten blir Gud nær, reell og virkelig. Jesus tar dette enda 
lengre og sier at vi skal vise mennesker hvem Gud er gjennom livet 
vi lever. Vårt liv skal overbevise mennesker om Gud (Joh 17 og 
20,21).  
På denne bakgrunnen er Gjørv- rapporten en profetisk stemme til 
oss kristne ved at den viser oss hvor galt det går når vi blir ordets 
hørere og ikke ordets gjørere. I denne tiden trenger vi både å be for 
myndighetene, om at de skal ta modige og kloke valg til beste for 
Norge, og å ta imot Guds nåde og hjelp til å være lys og salt i 
verden.

I dette nummeret av FOLK har vi undervisning fra Bibelen om 
vi tror vil styrke deg i livet som etterfølger av Jesus, både i å leve 
nært Jesus, utvikle sterke fellesskap, bety en positiv forskjell for 
andre, og i det å nå ut med de gode nyhetene om at Jesus er for 
alle mennesker. Og så har vi mye oppmuntring og lærdom fra 
mennesker med sterke historier. I tillegg følger vi opp det viktige 
temaet vi tok opp sist – innflyttere. Summen av dette tror vi vil 
styrke oss til å gi evangeliet til nye mennesker.

Vi er takknemlige for alle tilbakemeldingene på bladet. Det hjelper 
oss til å bli bedre, og til å få flere perspektiv på innholdet. Vi er 
også glade for alle som er med og sprer bladet til nye lesere. 
God lesning! n

Vi trenger både å be for 
myndighetene, om at de skal ta 
modige og kloke valg til beste 
for Norge, og å ta imot Guds 
nåde og hjelp til å være lys og 
salt i verden.
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Tekst: ole R. Mikael Erlandsen, 
olerobinmikael@gmail.com

 Team fra Bergen Bibelskole:

 Disippeltrening i Bolivia

en liten og sliten lastebil åler seg sakte gjennom byen 
Cochabamba på vei fra fl yplassen. Bakpå lasteplanet er 10 
fullstappede kofferter omhyggelig plassert. Oppå der 
igjen balanserer 6 bibelskolestudenter, familien Askeland 
fra Sotra og en usedvanlig sprek pensjonist fra Wales. 

I mai 2011 dro et team på 6 studenter fra Bergen bibelskole til 
Bolivia, ledet av Norleif og Bente Askeland, som har vært der fl ere 
ganger før. Studentene var Marit Islann, Conny Bagaas, Ole Mikael 
Erlandsen, Kate Oddlin Skalde, Sølvi Sævold og Kristian Hoås. I 
tillegg var Endre Askeland, Marte Askeland og Carol Mahoney med. 

Bolivia er et av Sør-Amerikas fattigste land. Det ligger midt i 
Sør-Amerika, og grenser til Peru, Chile, Paraguay, Brasil og 
Argentina. Landet har svært variert klima og natur – landskapet 
varierer fra 90 moh. til fjellområder på over 6000 moh. – og har 
verdens høyestbeliggende innsjø, Titicaca, som vi besøkte. Formelt 
sett er hovedstaden det religiøse sentrumet Sucre, men i praksis er 
La Paz hovedstaden. Landet har i lang tid vært preget av ustabile 
politiske forhold, og har Guinness rekord i antall statskupp (188). 
Korrupsjon en del av det politiske systemet, noe som vi fi kk erfare 
i møte med bolivianere. De viktigste næringene i landet er gasspro-
duksjon og gruvedrift, samtidig som det produseres store mengder 
narkotika som smugles ut av landet.

Svært mange i Bolivia er katolske kristne, men lever ikke som 
ekte disipler av Jesus. Arbeidet vi var involvert i da vi var der 

Ole R. Mikael Erlandsen er født og 
oppvokst i Sortland i Vesterålen. I 
2010/2011 tok han et år på Bergen 
bibelskole, og reiste på teamtur til 
Bolivia. Nå studerer han i Trondheim. 
(Foto: privat)
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heter ”Ministerio de la Palabra de Fe” (betyr noe sånt som 
“Arbeidet for Troens Ord”) og blir ledet av David og Violetta 
Larsson som bor i Cochabamba, en by på størrelse med Oslo. 

De første dagene brukte vi tiden på å bli kjent med ungdom-
mene i den største menigheten i Cochabamba. Vi fremførte “I love 
Jesus-dansen”, hadde skuespill om den bortkomne sønn, forkynte 
evangeliet og fortalte vitnesbyrd fra egne liv. I møte med en helt 
annen kultur gikk det ikke an å bare gjøre ting slik vi gjør det 
hjemme. Det gjorde oss avhengige av Gud på en bra måte. 
Samtidig erfarte vi at Gud og hans nærvær er det samme i Bolivia 
som i Norge. Også Guds folk er de samme, og vi fi kk lett kontakt 
med søsken der. 

Conny Bagaas og et av barna som var med 
i matudelingsprogrammet (Foto: Bergen 
Bibelskole)
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Oppussing og matutdeling
Et ektepar, Victor og FilIomena, ledet en av menighetene i 
Cochabamba. Menigheten hadde akkurat kjøpt en eldre kirke som 
trengte oppussing. Vi hjalp til med å male, luke ugress og jevne ut 
jordhauger. Etterpå kom det masse unger til kirkebygget, siden 
menigheten også drev et matutdelingsprogram.  Vi lekte og hadde 
vannkrig med ungene før vi alle sammen fi kk utdelt maten, som to 
eldre kvinner i menigheten lagde. Det var sterkt å se hvordan 
Victor og Filomena ga av seg selv og tjente der de kunne. 

Undervisning på bibelskolen rhema
Hver av oss bibelskolestudenter fi kk i oppgave å undervise tredje-
klassingene noen timer på bibelskolen Rhema. Carol Mahoney fra 
Wales var selvsagt også med og underviste. Hun var for øvrig med 
på det meste gjennom hele teamturen og hjalp til overalt hvor det 
trengtes. Carol har et helt spesielt hjerte for Bolivia og ble nettopp 
derfor med på teamturen på eget initiativ. Hun har vært i Bolvia 
tidligere, noe som kom godt med.

Tanken på å undervise andre bibelskolestudenter når vi selv 
fremdeles gikk på bibelskole var litt skremmende, men i praksis 
gikk det veldig fi nt. En av kveldene underviste vi bl.a. om helbre-
delse. Etterpå kom en dame fram og ville bli bedt for. Hun var den 
eneste besøkende i klassen på ca elleve studenter. Gud hadde 
fortalt henne at hun skulle gå på bibelskolen akkurat den dagen. 
Tolken og noen fra teamet ba for henne, og hun ble helt kvitt 
tannproblemer hun hadde slitt med lenge. Damen gråt av glede 
etterpå og var tydelig berørt av Gud. 

En av kveldene i Cochabamba fi kk vi plutselig beskjed om at 
vi hadde ansvaret for hele ungdomsmøtet. Det var bare en time til 
møtet skulle begynne, så vi hadde ikke tid til å forberede noe. Vi 
ba i stedet Gud om å lede oss, og at kvelden skulle bli sånn som 
han ønsket. Vi fortalte om Jesus, hva han hadde gjort for oss og 
betydd i våre liv.  Etterpå spurte vi om de hadde lyst til å bli kjent 
med Jesus. En gutt tok imot Jesus. De andre var allerede kristne, 
men ønsket å bli døpt i Den Hellige Ånd. Vi la hendene på 
ungdommene og ba for dem alle. 

Foto: Endre Askeland leker med en av gut-
tene i matudelingsprogrammet (Foto: Conny 
Bagaas)

Vi ba i stedet Gud om å lede oss, 
og at kvelden skulle bli sånn som 
han ønsket.
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“Gjør dem til disipler”
Jeg hadde lagt merke til at en av guttene haltet da han kom inn i 
kirka. Jeg forklarte vennen hans, som satt ved siden av, at Jesus 
ønsker at vi skal være hans disipler og gjøre det han gjorde (Matt 
28,19-20). Jeg fortalte dem også at vi har fått Jesu kraft inni oss. 
Deretter ba jeg gutten om å legge hånda på foten til vennen og be 
om at den skulle bli bra. Det ble den. Han hoppet opp og ned og 
testet om den virkelig var helt fi n, og smilte etterpå, etter å ha 
kjent at alt var i orden. Ved siden av han sto vennen og smilte fra 
øre til øre han også. Den ene av guttene hadde akkurat opplevd å 
bli helbredet, den andre hadde akkurat opplevd at Gud brukte han 
til å helbrede vennen sin.

Før jeg begynte på bibelskolen hadde jeg tenkt at man måtte 
ha en spesiell salvelse for å be for syke og se de helbredet. Enten 
det, eller så måtte man være på et skikkelig bra møte hvor Gud 
virkelig var til stede. Selv om jeg visste at Bibelen sa noe annet, 
stolte jeg mer på mine egne erfaringer. Jeg så at Arne Skagen og 
noen få andre “frontfi gurer” i menigheten ba for syke. Jeg så 
nærmest aldri at noen på min alder ba for syke, og hvis jeg så det, 
var dette kristne som var mer frimodige enn meg, hadde lest hele 
Bibelen og som aldri syns lovsangen på møtet varte så lenge at de 
til slutt ikke orket å  stå mer, slik som jeg. Gjennom året på bibel-
skolen oppdaget jeg gradvis at disse tankene var løgn. Jeg fi kk 
erfare at Gud helbredet mennesker, ikke bare på møter, men på 
skoler, på kjøpesenter og på gata. Han gjorde det gjennom mine 
hender. Fordi jeg ville gi denne erfaringa videre, la jeg ikke mine 
egne hender på gutten som haltet, men instruerte vennen hans til å 
gjøre det i stedet. På denne måten fi kk jeg hjelpe vennen til å ta 
nye steg som disippel - hovedoppdraget Jesus ga oss!

De to guttene var bare 10 år gamle, og  på møtet den kvelden 
var det bare 4-5 ungdommer. Likevel var dette en av de kveldene 
som gjorde størst inntrykk på meg, og hvor jeg kjente at vi som 
team gjorde lite på rutine, men heller lot Gud styre showet.

Chapare – evangelisering på fortauet
Mot slutten av teamturen dro vi ned til Chapare, en liten by i 
lavlandet. Her hadde vi et evangeliseringsmøte midt på fortauet, 

Foto: Bibelskoleteamet sammen med lovsangs-
bandet fra den største menigheten i Cocha-
bamba, etter å ha holdt konsert og møte på 
en bensinstasjon i  La Paz. (Foto: Bergen 
Bibelskole)
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hvor masse folk gikk forbi hele tiden. Vi fremførte dansen vår og 
noen skuespill. Etterpå delte vi evangeliet og enkle vitnesbyrd fra 
våre egne liv. 40 stykker ble frelst den kvelden. En av dem hadde 
drømt natta før at han tok imot Jesus. Han var ca 40 år, og sto på 
gata og gråt da han tok imot. Vi syns det var veldig sterkt, og det 
var virkelig et eksempel på at Gud har kontroll i alt som skjer, selv 
om det føltes ganske koatisk der og da. Når kontrastene til hvordan 
man gjør de ytre tingene hjemme i Norge blir så store, blir det som 
er ekte og som gjøres slik Gud vil så mye mer synlig. n

Foto: Sølvi Sævold pakker inn klær som vi 
delte ut etter et møte i en fattig forstad til 
Cochabamba (Foto: Conny Bagaas)
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De siste årene har evangeliet blitt delt ukentlig på gatene 
i Bergen. Mange syke har blitt helbredet, og 
vitnesbyrdene om hva Jesus gjør blir stadig flere. Kristne 
fra hele Norge har fått en lengsel etter å leve slik vi leser 
om i Apostlenes gjerninger: De første kristne forkynte 
evangeliet med stor frimodighet og kraft. Syke ble 
helbredet og daglig ble mennesker lagt til menigheten.

Når Bergen Bibelskole og Veien Bibelskole er ute på gatene, hører 
vi ofte nye vitnesbyrd om Guds godhet mot mennesker. Ukentlig 
har vi sett at de fleste mennesker er åpne for evangeliet, så lenge 
de blir møtt med Guds kjælighet og kraft.

Lengsel etter Guds kraft
For 6 år siden møtte jeg Jesus, og fikk et helt nytt liv. Jeg gikk fra 
å være en jente med spiseforstyrrelser og angst, til å bli fylt av 
glede og kjærlighet. Selv om jeg er oppvokst i en god kristen 
familie, dro årene med spiseforstyrrelser meg vekk fra Jesus, men 
Gud holdt fast i meg og dro meg tilbake.

Etter at jeg ble kjent med Jesus fikk jeg en sterk lengsel etter å 
dele Ham med andre mennesker. Jeg leste i Apostlenes gjerninger 
og så hvordan de første kristne levde et liv fylt av Guds kraft, og 
jeg begynte å lengte etter det samme i min hverdag.

Kraften i det enkle

Elise Litleskare er gift med Øystein, har 
en datter, bor i Nordhordland og er med i 
menigheten Kristent Fellesskap der. Hun er 
lærer ved Bergen Bibelskole og trener elevene 
i å høre fra Gud og evangelisering. Mange 
mennesker har fått uventede møter med Gud 
på gata, i butikken eller på bussen gjennom 
Elises lydhørhet og lydighet mot Den hellige 
ånd.

Tekst: Elise Monclair Litleskaret 
elise-stav@hotmail.com

Foto: Stein Ørnhaug
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Tid sammen med Jesus

Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av 
seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere 
bære frukt hvis dere ikke blir i meg. (Joh 15,4)

Tiden i Guds nærvær er livsviktig for å ha en relasjon med Jesus!
For meg har det å bruke tid med Jesus, vært et stupebrettet ut i 

det å bli ledet av  Den hellige ånd i hverdagen. I Guds nærvær får 
jeg en lengsel etter mer av ham, og en nød for at mennesker skal 
få møte Jesus. Alt starter ved Jesu føtter, der hjertet blir forvandlet.

Elise M. Litleskaret underviser på Bergen 
Bibelskole.



14 

Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved 
Den hellige ånd som han har gitt oss.  (Rom 5,5)

Fordi Den hellige ånd bor i oss har vi Guds kjærlighet på innsiden.
Vi kan ikke skape denne kjærligheten selv, men den kommer 

som et resultat av at vi er sammen med han som er kjærlighet. Når 
vi er sammen med Jesus forandes hjertene våre, slik at vi kan elske 
mennesker med Guds kjærlighet.

Identitet som Pappas barn

Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, 
himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en 
due. 17 Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den 
elskede, i ham har jeg min glede. (Matt 3,16-17)

Før Jesus begynte sin offentlig tjeneste, ble han døpt av døperen 
Johannes og bekreftet som Guds elskede Sønn. Hvis Gud skal 
kunne bruke oss, er det viktig at vi vet hvem vi er. Hvis Jesus 
trengte å vite at han var Faderens elskede Sønn, trenger også vi å 
vite det.

Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi 
medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herlig-
heten sammen med ham. (Rom 8,17)

Verden vil bli forvandlet når vi forstår at vi er barn av Gud, og at 
vi har full adgang til alt i «Pappas hus». Da blir Jesu liv standaren 
vi får lov å strekke oss etter. 

Gi andre et møte med Jesus!
I bønnen kjent som Fadervår lærer Jesus oss å be om at Guds vilje 
skal skje på jorden som i himmelen (Matt 6,10). Overalt hvor Jesus 
gikk forkynte han at Guds rike er kommet nær. Han helbredet syke, 
drev ut demoner og satte fanger fri. Han demonstrerte at han bar 
med seg en større virkelighet enn den folket så med sine fysiske 

For meg har det å bruke tid med 
Jesus vært et stupebrettet ut i det 

å bli ledet av  Den hellige ånd i 
hverdagen.
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øyne, og gav mennesker en smak av himmelen. Vi er kalt til å gi 
mennesker et møte med Jesus overalt vi er i løpet av en dag. 
 For noen år siden hadde jeg et kort oppdrag i en kantine. Jeg og 
kollegaene snakket litt om livet, og jeg delte at jeg er kristen. 
Under samtalen kom vi inn på helbredelser, og jeg fortalte at vi 
hadde sett flere bli friske i menigheten. En dag mens jeg sto i 
oppvasken ropte en av de jeg jobbet sammen med at jeg skulle 
komme inn til de andre. Der sto en mann og ventet. Barnebarnet 
hans var alvorlig sykt og innlagt på sykehus. De spurte om jeg 
ville be for barnebarnet, og jeg forsto med en gang at Gud åpnet 
en dør for meg. Etterpå gikk jeg tilbake i oppvasken og vasket 
videre. Litt senere kom mannen tilbake og fortalte at de hadde 
ringt fra sykehuset og at barnebarnets form var blitt mye bedre.

Etter denne episoden gikk det noen måneder før jeg snakket 
med mannen igjen. Plutselig en dag kom han innom på en gudstje-
neste i kristent Fellesskap i Bergen, og etter noen møter hvor han 
ble berørt av Guds nærvær og kjærlighet, fikk Arne G. Skagen lede 
ham til Jesus.

Gud taler gjennom enkle tanker
Når vi er åpne for Den hellige ånd, vil han skape muligheter for 
oss i hverdagen til å møte mennesker med hans kjærlighet og kraft. 
Vi kan møte dem enkelt ved å tilby dem å be for behov de har, og 
ved å dele vitnesbyrdet om hva Jesus har gjort for oss. Den hellige 
ånd vil legge til rette så vi får dele evangeliet, så lenge vi gjør oss 
tilgjengelig for at han kan bruke oss.
En gang kom himmelen nær på et parfymeri. Mens jeg gikk rundt 
inne på et senter, ble jeg plutselig oppmerksom på en av dem som 
jobbet på parfymeriet. Jeg spurte Den Hellige Ånd hva han ønsket 
å gjøre for jenta, og han gav meg noen helt enkle ord som jeg 
delte med henne. Jenta ble veldig oppmuntret, og tok imot Jesus 
på jobben sin der og da. I ettertid har hun fått lede flere venner og 
familiemedlemmer til Jesus. 

Gud taler ofte til oss gjennom enkle tanker som kommer i møte 
med mennesker rundt oss. Ofte kjenner vi ikke til hvilke ringvirk-
ninger det skaper dersom vi handler på det han viser oss.

Verden vil bli forvandlet når vi 
forstår at vi er barn av Gud, og at 
vi har full adgang til alt i «Pappas 
hus»
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Dagen med Den hellige ånd er et spennende eventyr!
Min erfaring er at Gud ofte kommer nær på enklere måter enn vi 
tror. Når noen har et behov kan vi være de som møter dem. Hvis 
noen er syke kan vi tilby oss å be for dem. Gud ønsker enda mer å 
helbrede enn vi gjør. De siste årene når vi har vært ute på gata 
med bibelskolen har vi fått se folk med dårlige rygger bli helbredet, 
senebetennelser forsvinne, føtter som er kortere enn den andre 
vokse ut, og så mye mer. Det er så enkelt: Vi ber, og Gud gjør 
resten.

Alle kan vinne mennesker for Guds rike, og den beste investe-
ringen vi gjør er å bli kjent med Den hellige ånd. Når vi bruker tid 
med han, vil han lede oss ut til dem som ikke kjenner Jesus. Hver 
dag med Den hellige ånd er et spennede eventyr!

For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud 
på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. (Ef 2,10)

Når vi lar Gud lede oss i hverdagen, finnes det ingen grenser for 
hva han kan gjøre gjennom oss, og rundt oss, i mennesker vi 
møter.

Hvem vil Den hellige ånd lede deg til? n

Bergen Bibelskole deler ut vafler på gata i 
Bergen, og får anledning til å fortelle folk om 

Jesus.

Vi er kalt til å gi mennesker et 
møte med Jesus overalt vi er i løpet 

av en dag. 
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Tekst: Kristine Sandvik
sandvik.kristine@gmail.com

Ga Jesus prøvetid

– Det å få vite at du er elsket, anerkjent, utvalgt, og likt 
av den høyeste Gud, at Han er din far, at du tilhører Jesus 
– det er så utrolig meningsfylt, sier raymond Lauritzen. 
– Jeg vet hv em jeg er, og hvem jeg tilhører. 
raymond var bare 15 år da han prøvde rus første gang. 

– Det var mest sniffi ng og drikking, og i tillegg begynte jeg med 
en del ungdomskriminalitet, forteller han. Da han var 16 hadde 
han allerede blitt domfelt og sonet en fengselsstraff. Men snart 
bestemte han seg for å forandre på livet han levde. Han begynte på 
videregående, tok utdanning som service-elektriker, fi kk jobb og 
var en aktiv idrettsutøver, og levde det han selv karakteriserer som 
et helt normalt liv. 

Raymond klarte seg bra i yrkeslivet, og som 26-åring fi kk han 
jobb som brannmann i Bergen Brannvesen.

– Men ingen hadde gitt meg en god opplæring i hvordan jeg 
skulle leve livet, sier han, og forteller at han etter hvert utviklet 
spillegalskap. I en alder av 30 år var det så ille at han spilte bort 
hele lønna. Til slutt sa samboeren at nok var nok, og kastet 
Raymond ut. 

– Jeg ble veldig motløs, var full av kjærlighetssorg, så jeg 
sykemeldte meg fra jobb og gikk på skikkelig på fylla. Men etter en 
uke ville jeg ta meg sammen, reise tilbake og starte på jobb igjen. 
Det var da jeg ble tilbudt amfetamin for første gang. Alle sorger 

– Ingen hadde gitt meg 
en god opplæring 

i hvordan jeg skulle leve livet

 VeNDePUNKTeT
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forsvant på en halv time, og jeg tenkte at endelig hadde je g funnet 
løsningen på problemene mine!

rusen tok overhånd
Raymond begynte å ruse seg oftere og oftere. Jobben tilbød etter 
hvert avrusing, men etter endt opphold ruste han seg på nytt. Til 
slutt klarte han ikke å kombinere rusmisbruk og jobb, og fi kk 
valget fra Brannvesenet: Enten fi kk han si opp selv, eller bli 
oppsagt.

Raymond var uten jobb, og behovet for rus bare økte. Det som 
begynte med sniffi ng av amfetamin og røyking av hasj, ble snart 
til pillemisbruk, og til slutt var han sprøytemisbruker av det tunge 
stoffet heroin. Etter fi re år med stadig sterkere rusavhengighet var 
han i februar 2001 så på kjøret at han ikke klarte å holde egen 
bolig. 

– Jeg sov på Frelsesarmeens hospits i Bergen, og alt i livet 
dreide seg om rus.

Men en dag var det akkurat som om noen slo på et lys for 
Raymond, og han ”kom til seg selv”, slik det står om i fortellingen 
om den bortkomne sønnen i Bibelen (Luk 15,17). Han tenkte: “Hva 
skjedde egentlig, hvordan havnet jeg her?”, og fi kk en sterk 
fornemmelse av at hvis han ikke kom seg bort fra Bergen, kom han 
til å dø. 

evangeliesenteret
Raymond hadde alltid vært en sterk motstander av kristendommen, 
men husket plutselig at en venn en gang hadde fortalt han om 
Evangeliesenteret, og at han burde prøve det. 

– Ikke tenk så mye på det med kristendommen, hadde vennen 
sagt. – Du kan trene der, og komme deg litt vekk! 

Den 8. Mars 2001 ringte Raymond til Evangeliesenteret, og 
lurte på om de hadde en ledig plass. 

– Ja, var svaret. – Vi har en plass nå!
Klokka 12 dagen etter stod Raymond utenfor mottakssenteret. 
– Jeg husker at jeg tenkte med meg selv, at nå må du ikke bli 

en sånn hallelujakristen! Men bare etter noen dager på senteret var 

– Jeg husker at jeg tenkte med meg 
selv, at nå må du ikke bli en sånn 
halleluja-kristen!

Raymond sammen med kona, Hilde.
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det noen som spurte: Hva hvis du hadde blitt en kristen? - Jo, 
hørte jeg meg selv svare. Det hadde egentlig vært fi nt! 
Litt senere var det noen andre på senteret som gav Raymond et 
mannak orn, et lite kort med et tilfeldig bibelvers på. På kortet stod 
det et vers fra Femte Mosebok:

Herren fant ham i ørkenlandet,
i den øde og hylende ørkenen.
Han vernet ham, tok hånd om ham
og voktet ham som sin øyensten. (5 mos 32,10)

Verset ble veldig sterkt for han, for det var akkurat “øyensten” 
faren pleide å kalle han da han var liten. Da han to dager senere 
satt i stua og så på tv, hørte han en musikkartist takke sin herre 
Jesus Kristus for suksessen han hadde hatt. Dette gjorde inntrykk 
på Raymond, og han begynte å tenke: Kan så mange ha tatt feil? 
Han hadde prøvd alt  – fyll, dop, meditasjon, men ikke Jesus. Hva 
med å gi han en sjanse? Men som rusmisbruker var han vant til 
raske resultater, og ville gi Jesus en tidsbegrensing. – Okei Jesus, sa 
han høyt. – Jeg gir deg et halvt år!

Vendepunktet
Dagen etter, 15. Mars 2001, ble Raymond fl yttet til Vaksvik Evan-
gelisenter på Sunnmøre. Samme kveld gikk han inn på kontoret, 
og sa høyt og tydelig: I kveld vil jeg ta imot Jesus som Herre og 
frelser i mitt liv! Lederen fortalte at alt han trengte å gjøre var å 
bekjenne Jesus som herre og frelser, og Raymond ble overrasket 
over at det hverken kom englesang, et guddommelig lys eller 
musikk idet han tok i mot. 

– Er det noe mer jeg trenger å gjøre, eller er dette alt? spurte 
han. 

– Du må bli døpt, svarte lederen. To dager senere lot Raymond 
seg døpe, og den kvelden tok han frem Bibelen som han hadde fått 
på inntakssenteret. Han hadde prøvd å lese i den før, men bare 
kommet gjennom to kapitler før han hadde gitt opp. Denne 
kvelden var det annerledes. Han kjente at det var interessant, plut-
selig så han sammenhenger. Han forstod at Gud var hans far, at 

Han hadde prøvd alt  
– fyll, dop, meditasjon, 

men ikke Jesus. 
Hva med å gi han en sjanse?

– Livet med Jesus er ikke bare 
et kick i begynnelsen, men en 
livslang relasjon som bare blir 
sterkere og sterkere, og dypere 

og dypere for hver dag som går!
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Jesus hadde dødd, for han, at Den hellige ånd ville hjelpe ham til å 
leve et liv for Gud, og han fi kk en enorm interesse for Guds ord. 

– Jeg bare måtte fi nne ut mer, sier han med iver i stemmen. 
Fire måneder senere begynte han på bibelskole på Østerbo evange-
liesenter i Østfold. Her fi kk Raymond så sterke åpenbaringer at han 
bokstavelig talt måtte holde seg fast i stolen noen ganger. 

– Du vet, når du har gått i blinde hele livet, og plutselig ser 
lyset, blir det litt voldsomt! Han begynte å elske Ordet. Hver dag 
stod han tidlig opp for å bruke tid med Gud, og sier han virkelig 
fi kk erfare hvordan Ordet ble ”en lykt for min fot og lys for min 
sti” (Sal 119,105).

 I løpet av disse første månedene ble Raymond også fullstendig 
fri fra både spill- og rusavhengighet. – Du kan si, jeg ble umiddel-
bart fri i det je g tok imot Jesus, forteller han. – Og i  løpet av de tre 
neste månedene ble friheten til sannhet i meg, og forandret både 
tankene og handlingene mine. 

Fylt av Den Hellige Ånd
Sommeren 2001 var Raymond på et møte med Ludvig Karlsen, 
grunnleggeren av Evangeliesenteret. Etter møtet ble det tilbudt 
forbønn for de som ville det, og Raymond gikk frem, som han ofte 
gjorde, for å bli bedt for. Da fi kk han en av de sterkeste opplevel-
sene han har hatt med Gud noen gang. 

– Jeg trodde først det var et fl ashback, som vil si at man 
opplever en slags rus lenge etter rustiden. Men en stemme inni 
meg sa: Bare fortsett å takke Jesus. Og da forandret hele atmo-
sfæren i rommet seg. Det var helt fantastisk, jeg kjente at Gud var 
der, helt fysisk, og gjorde noe med meg. Den kvelden ble jeg døpt i 
Den hellige ånd.

Ny start i Bergen
Etter 16 måneder på Østerbo kom Raymond tilbake til Bergen. Han 
ville ikke ha noe med rusmiljøet å gjøre, og begynte på Bergen 
Bibelskole, drevet av menigheten Kristent Fellesskap. 

– Jeg ble nok ledet dit av Den hellige ånd, sier Raymond. – Og 
her fi kk jeg god tid til å gå inn i Guds ord. Jeg fi kk etablert et nytt 
fellesskap, og har oppdaget viktigheten av nettopp det å ha et 

– Det å komme på jobbintervju, dele 
ærlig om bakgrunnen min, og likevel 
oppleve at de sier: Deg vil vi ha.. 
Det er bare Gud, det!
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levende fellesskap der Gud er sentrum, og å gå i en menighet med 
en visjon. Jeg er så takknemlig for fellesskapet i menigheten!

Etter bibelskoleåret ba Raymond til Gud om å få en jobb. Så, 
plutselig fi kk han tilbud om jobb innen rusomsorg. Videre ble han 
utdannet hjelpepleier, og jobbet for Helse Bergen innen rusmedisin. 
Nå jobber han på Sandviken sykehus i Bergen. 

– Gud har virkelig latt meg lykkes til tross for hvem jeg var og 
bakgrunnen jeg hadde. Det å komme på intervju, og dele ærlig om 
bakgrunnen min, og likevel oppleve at de sier: Deg vil vi ha.. Det 
er bare Gud, det!

 
Også familie var et stort bønneemne for Raymond. Helt siden 

tiden på evangeliesenteret hadde han bedt til Gud om en kone. Og 
Gud svarte den bønnen også – i 2005 ble han gift med Hilde Rian.

– Gud har velsignet meg med en god kone, sier Raymond og 
smiler. – I tillegg har jeg gjenopprettet forholdet til datteren min, 
som jeg mistet kontakten med da jeg begynte med rus. Det er 
fantastisk!

Livet fi kk mening
Når Raymond får spørsmålet om hva den største forandringen etter 
at han tok imot Jesus er, kommer svaret raskt: 

– Det er det at plutselig fi kk livet mening. Jeg prøvde alt av 
rusmidler og alternative løsninger uten å fi nne svar, helt til jeg 
møtte Jesus. Det å få vite at du er elsket, anerkjent, utvalgt, og likt 
av den høyeste Gud, at Han er din far, at du tilhører Jesus – det er 
så utrolig meningsfylt. Jeg vet hvem jeg er, og hvem jeg tilhører. 

Raymond gav Jesus seks måneder, og fi kk resultater langt over 
det han hadde turt å håpe på. Han ble løst fra avhengighet, fylt av 
Den hellige ånd, og fi kk så sterke åpenbaringer om Jesus at han 
mange ganger ble helt slått ut. – Men det sluttet ikke der, sier 
Raymond ivrig til slutt. – I dag er det elleve og et halvt år siden 
den kvelden på kontoret, og jeg lærer stadig mer og mer av hvem 
Jesus er og hva han har gjort for meg. Det er så utrolig viktig å 
huske på. At det ikke bare er et kick i begynnelsen, men en livs-
lang relasjon s om bare blir sterkere og sterkere, og dypere og 
dypere for hver dag som går! n

Han hadde prøvd å lese 
i Bibelen før, 

men hadde bare kommet gjennom 
to kapitler før han hadde gitt opp. 
Denne kvelden var det annerledes.
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Tekst: Kirsti Wågø 
kirwaag@yahoo.no

Det evige livet begynner idet vi tar imot Jesus som Frelser 
og Herre, ikke etter at vi er døde. Jesus er veien til Gud 
Far. Han leder oss til ham for at vi skal lære å kjenne ham 
og få leve i en nær relasjon med ham som hans barn. 
Hvordan kan så dette skje? Hvordan leve i åpenbaringen 
og erfaringen av Gud som Far?

Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og 
ham du har sendt, Jesus Kristus. (Joh 17,3)

Fellesskap med ham
Det greske ordet kjenne, ginosko, betyr å være intim med, som 
intimiteten mellom mann og kvinne i ekteskapet. I Peters andre 
brev kapittel 3,18 står det at vi skal vokse i kjennskap til ham. 
Dette forteller oss om et dypt forhold i utvikling. 

Uten å bruke tid med ham, er det ikke mulig å vokse i kjenn-
skap til Far. Slik er det også mellom oss mennesker; skal vi bli 
kjent, må vi være sammen. I Bibelen står det mye om å søke, leve 
for Herrens åsyn, om å bli i ham og å vente på ham.

Han ønsker å møte oss hver dag, åpenbare seg for oss og tale 
til oss. Da blir vi ikke bare bedre kjent med ham, men vi får del i 
hans kraft, styrke, liv og egenskaper. Uten ham er vi ikke i stand til 
å gjøre noe fruktbart.

Vandre med Far

Kirsti Wågø bor på Sotra, er mor til tre, 
bestemor til to, og arbeider som lærer på 
Bergen Bibelskole. Hun og mannen Bård leder 
en tjeneste for personlig gjenopprettelse. De er 
også en del av LW (Living Waters) lederteam 
Norge. (Foto: Stein Ørnhaug)
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Da Jesus levde her på jorden, trakk han seg ofte tilbake for å 
være alene med Far. Noen ganger var han hele netter i bønn. Jeg 
tror ikke Jesus snakket hele den tiden, noe vi gjerne forbinder med 
bønn. Jeg tror han hadde behov for bare å være og å hvile, kjenne 
Fars nærvær, se ham og høre ham.

En opplevelse jeg hadde som tenåring har vært til stor hjelp i 
min vandring som kristen når det gjelder å leve og vokse i kjenn-
skapet til Gud, min Far. Jeg var på evangeliseringsteam i Trond-
heim. Det var arbeid fra morgen til kveld. Vi evangeliserte på 
gatene, og flere mennesker tok imot Jesus. 

Hver morgen var det satt av en time til å være alene med 
Herren. En morgen kjente jeg at jeg begynte å bli ganske sliten, og 
jeg visste ikke om jeg orket å be og lese Guds Ord. Jeg sa til meg 
selv at det var rett og viktig, og at jeg derfor måtte gjøre det. Så 
jeg la meg på kne og begynte å be. Jeg hadde ikke sagt mer enn et 
par setninger, før jeg ble stoppet. Jeg klarte ikke å snakke mer. 
Deretter hørte jeg en stemme i rommet, høyt og tydelig. Jeg skjønte 
at det var min Far. Han sa: Fall til ro, og kjenn at jeg er Herren! 
Fall til ro, ja, sett deg bare ned!

I et sterkt nærvær av ham, en himmelsk atmosfære der tid ikke 
eksisterte for meg, var vi sammen. Ingen flere ord ble sagt. Like 
plutselig som denne opplevelsen kom, forsvant den igjen. Jeg så på 
klokka, og det var gått nøyaktig en time. All tretthet var borte. Full 
av kraft og glede var jeg klar for en ny arbeidsdag.

Det er forskjell på å søke opplevelser og søke ham. Guds Ord, 
som tidligere nevnt, ber oss om å gjøre det siste. Gjør vi det av 
hele hjertet, har han lovet å møte oss (Jer 29,13). Hvordan, 
bestemmer han.

rent hjerte

Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. (Matt 5,8)

Dette verset forteller oss at det er en betingelse for å få, og leve i, 
åpenbaring av Gud – nemlig renhet. Vi blir alle fullkomment rene 
når vi blir født på ny. Men som Guds barn er det vårt ansvar å leve 
i renhet – å bevare eller vokte hjertet.

Uten å bruke tid med ham, er det 
ikke mulig å vokse i kjennskap til 

Far. Slik er det også mellom oss 
mennesker; skal vi bli kjent, må vi 

være sammen.
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Dette innebærer:

•	 - Å gå til korset dersom vi faller i synd, dvs. bekjenne synden 
og ta imot tilgivelse og renselse.

•	 - Synder vi mot noen, gå til dem og gjør opp.
•	 - Tilgi de som synder mot oss, selv om de ikke ber om tilgivelse.
•	 - Tilgi oss selv.
•	 - Korrigere våre tanker etter Guds Ord, som er helt rent, og bøye 

oss for det.

I Paulus’ andre brev til korinterne står det: 

Men når de (hjerter) vender om til Herren,  
blir sløret tatt bort. (2 Kor 3,16)

Og videre: 

Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, 
vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette 
skjer ved Herrens Ånd. (2 Kor 3,18)

Tenk at vi har muligheten til å se inn i hans herlighet! Det er 
vanligvis ikke våre fysiske øyne vi bruker her, men de indre 
– øynene i hjertet. Og målet er ikke bare at vi skal få erfare ham, 
men bli merket av ham, bli forvandlet, bli lik ham – slik at verden 
kan se hans herlighet i og gjennom oss.

Høre hans stemme

Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem,  
og de følger meg. (Joh 10,27)

Og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn 
og fører dem ut. (Joh 10 3)

Å høre hans stemme er en naturlig del av å være et Guds barn. Det 
er ikke vanskelig, og det er ikke forbeholdt enkelte spesielt ånde-

Han sa: Fall til ro, og kjenn at jeg 
er Herren! Fall til ro, ja, sett deg 
bare ned!

Som Guds barn er det vårt ansvar 
å leve i renhet – å bevare eller 
vokte hjertet.
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lige kristne. Ordet ”hører” står i nåtid, altså er det noe som skjer 
kontinuerlig. Vi trenger bare å tro det, være oppmerksomme og å 
lytte til ham. Den viktigste kilden til å høre Guds stemme er Ordet. 
For meg har det blitt en vane, hver gang jeg åpner Bibelen, å si: 
Far, tal til meg. Og det gjør han. Men han taler på mange andre 
måter også: gjennom drømmer, tanker, bilder, andre mennesker, og 
gjennom Åndens gaver, som profetiske ord og visdomsord.

Ikke bare kan vi kjenne Gud som Far. Han kjenner oss, han 
kjenner navnet vårt. Jeg kan huske første gang jeg hørte ham si 
navnet mitt. Jeg var 8 år og på en barneleir. Det var lange, 
krevende bibeltimer syntes jeg, og jeg hadde problemer med 
konsentrasjonen. En dag før samlingen ba jeg mens jeg gikk for å 
sette meg: Hjelp meg å følge med. Så skjedde det samme som før: 
Jeg ble sittende og se ut gjennom vinduene mens tankene vandret. 
Men da var det noen som nevnte navnet mitt. Det var en klar 
stemme. Jeg snudde meg dit stemmen kom fra, men der så jeg 
ingen. Da forsto jeg det. Det var Far som minnet meg på å følge 
med! Og da var det ikke så vanskelig lenger!

Vi trenger å høre hans stemme, både for å kunne leve og vokse 
i et nært forhold til ham, og for å få vite hva han vil vi skal gjøre.

Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå 
inn og ut og finne beite. (Joh 10,9)

Først går vi inn til ham og blir mettet, deretter går vi ut – arbeider 
og gjør hans vilje – som også gjør oss mette. Jesus sa:

Min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt meg, og fullføre 
hans verk. (Joh 4,34)

rett Gudsbilde
Vi vet at Gud er god. Ofte takker og priser vi ham for det. Men i 
Guds Ord står det om å holde fast på hans godhet (Rom 11,22). Det 
skjer ved at vi kommer til ham og deler hjertet, setter ord på alle 
tanker og følelser, og gir det til ham i full visshet om at han har alt 
vi trenger og vil gi oss det når vi trenger det. Vi vil ikke trekke oss 

For meg har det blitt en vane, hver 
gang jeg åpner Bibelen, å si: Far, 

tal til meg.

Da forsto jeg det. Det var Far som 
minnet meg på å følge med!
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vekk i skuffelse, men takke ham under alle forhold, fordi vi stoler 
på at han har kontroll (1 Tess 5,18).

Gud er også hellig. Et sunt og sant Gudsbilde innebærer også 
gudsfrykt; ikke at vi er redd ham, men at vi har ærefrykt. Hvordan 
vi velger å reagere på utfordringer avhenger mye av hvilket Guds-
bilde vi har. Fordi Gud Far både er god og hellig våger vi ikke å 
gjøre opprør mot ham eller ta lett på synd.

Ingen av oss vet hva som kommer til å møte oss i livet. Selv 
om vi er Guds barn, får vi ikke alltid svar på spørsmålene våre, vi 
forstår ikke alt som skjer. Jesus gjorde heller ikke det. Da han hang 
på korset og opplevde den største smerte noen har opplevd noen 
gang, ropte han: ”Min Gud, Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?” 
(Matt 27,46b). Men han overlot alt og seg selv til sin Far: ”Far, i 
dine hender overgir jeg min ånd” (Luk 23,46).

Når vi ikke vet hva annet vi kan gjøre, kan også vi overlate oss 
selv til Far: Innvie oss til ham på nytt. En kjent kristen kvinne, 
Mutter Basilea Schlink, sa en gang: Min Far, jeg forstår deg ikke, 
men jeg stoler på deg. Far kan ikke la være å svare da, for dette er 
tro. Og det er troen som behager Gud (Hebr 11,6). Hans respons er 
kjærlighet, trøst, styrke, håp og oppmuntring. Vi lærer ham bedre å 
kjenne, får et dypere forhold til ham, blir mer lik ham og blir mer 
grunnfestet som kristne. Og en gang kommer vi til å forstå.

Gud er el Shaddai
Vi mennesker er skapt med grunnleggende behov for ubetinget 
kjærlighet og anerkjennelse. For at vi skal utvikle oss til å bli 
sunne og modne, og oppleve oss selv som verdifulle, er det avgjø-
rende at vi får dekket disse behovene. Foreldre er de beste og 
viktigste for å gi oss dette. Dersom det ikke skjer, vil vi kunne 
vokse opp med en tomhet inni oss. Også mange kristne har det 
slik. Det som da skjer, er at man søker anerkjennelse og kjærlighet, 
bevisst eller ubevisst, blant andre kristne – ofte hos ledere.

Dette er et slitsomt liv. Man vil garantert bli skuffet. I en 
periode av livet var jeg også der at jeg gjorde dette. Men, for det 
første fikk jeg ofte ikke det jeg søkte, og for det andre, om jeg fikk 
det, var det en kortvarig tilfredsstillelse.

– Min Far, jeg forstår deg ikke, 
men jeg stoler på deg.
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Jeg har ofte hørt Fars stemme si: Du må komme til meg. Det 
har jeg gjort. Han skuffer aldri, men fyller behovene og gir hvile 
og fred. Anerkjennelse og ubetinget kjærlighet må hentes ovenfra, 
fra Gud Far. Bare han er i stand til å mette oss fullt ut. Det gjelder 
alle, uansett fortid.

Ett av navnene til Gud er El Shaddai, som betyr ”Den Brystede 
Gud”. Han er, og ønsker å være, livskilden vår, vår næring.

Som en mor trøster barnet sitt, slik vil jeg trøste dere. (Jes 66,13)

Som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot 
dem som frykter ham. (Sal 103,13)

Så får det være en ekstra velsignelse når brødre og søstre oppmun-
trer og bekrefter oss. Det er kraft i det, og det er Guds vilje for oss. 
Men først og fremst må vi være avhengige av Far. Som lemmer på 
samme legeme, trenger vi hverandre og må ikke prioritere bort 
fellesskapet, for Gud, vår Far, har også bestemt seg for å åpenbare 
seg i sitt hus, som er menigheten.

Å møte Gud som Far og leve i denne åpenbaringen og erfa-
ringen, fører til at hjertet vårt blir så grepet av ham og fylt av 
kjærlighet til ham, at det blir slik for oss som det ble for Peter og 
Johannes. De svarte følgende da de sto for rådet: 

Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.  
(Apg 4,20) n

Gud er, og ønsker å være, 
livskilden vår, vår næring.



  29  29

Tekst: Norleif Askeland 
norleifas@gmail.com

Nesten nok

Nesten, vil i mange høve vera jamgodt med ingenting. 

Den sanninga fekk eg erfara etter eit motorskifte i ein eldre 
dieselbil. Ein veldig enkel elektromagnetisk ventil på dieselpumpa, 
som etter alle mine målingar fekk straum, skulle fungera, men 
gjorde det ikkje. At ting ikkje verkar som det skal, er no så si sak. 
Men når det ikkje finnes forklaring på kvifor, hender det at frustra-
sjonen sig innpå. Men ein eller annan stad, finst forklaringa 
likevel. Ho har berre gått og gøymt seg. Men når vi finn henne, 
opnar verda seg for oss med ny og betre kunnskap som etterpå-
klokskapen kan leggja fram som det mest sjølvsagde i verda.

Å ringja ein ven og spørja om råd, er alltid lurt. »Jau då«, 
kunne eg stadfesta, »han får straum, det har eg sjekka«. Med det 
same eg sa det vart eg liksom streifa av litt fagmannskjensle, sidan 
eg hadde tenkt på dette sjølv.

»Men får han nok straum?« høyrde eg i andre enden. »Nok og 
nok«, tenkte eg, og tykte det var rart at så små ventilar plutseleg 
skulle ha blitt så merkeleg kravstore. Eg la glødelampen til side og 
fann fram multimeteret. Elleve og ein halv volt med kvalitetsspen-
ning frå Sønnaak må vel vera rikeleg. Fagmannskjensla hadde no 
streifa vidare, for ikkje visste eg at det er mykje i ein bil som ikkje 
fungerer med 11,5 volt, når full batterispenning skal vera over 12. 
Nesten nok kunne like gjerne vore langt frå nok – eller ingenting. 

Eg har snakka med mange menneske, som i forholdet sitt til 
Gud, synes at det livet dei lever, får vera godt nok til å få 
»godkjent«. I lyset frå samanlikning med andre, ser dei sanneleg 

Norleif Askeland, gift med Bente. Bosatt på 
Sotra. Tre voksne barn. Lærer på Bergen 
Bibelskole, kursleder i Folk Bibelskole og 
menighetsleder på Sotra. (Foto: Katrine 
Kjøllesdal)
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ikkje så verst ut. Og når sant skal seiast, har dei levt eit godt liv 
etter beste evne, vore snille og greie, teke seg av familien, ikkje 
myrda og ikkje stole, betalt sin skatt og støtta både flyktningane 
og fotballen. Og meir kan ein då ikkje krevja av eit vanleg 
menneske, så då må vel Gud godta oss på lik linje med alle andre. 
Alle har vi gjort vårt beste. Dessutan har vi barnetrua på 
baklomma og ho kan vera god å ha og slå i bordet med på den 
store dagen!

Jesus sa: »Følg meg«. Det var alt. Ikkje tre alternativ. Ikkje ein 
gong det minste hint om kva det ville innebera anna enn lovnaden 
om å bli gjort til ein menneskefiskar. Ikkje eit tilbod, men eit kall! 
»Følg meg«!

Så er vi mange kristne, som ikkje trur vi kan frelsa oss sjølv, 
men som ved omvending og tru har teke imot den frelse som Gud 
har ordna for oss ved Jesu død og oppstode, der han betalte prisen 
og forsona oss med Gud. All Guds godleik vi har opplevd gjennom 
mange år har velsigna oss slik at vi ikkje kjenner det store behovet 
for å vera med på så mykje meir. Og så ser vi ikkje at vi har blitt 
sjølvopptekne menneske som ikkje lenger ber Guds draum som ein 
brennande flamme i hjarta. Det eine året etter det andre tek ende, 
og tida går ifrå oss med tanke på å fullføra løpet, og det kallet vi 
fekk av Herren Jesus.

Ein afrikansk maratonløpar kom sist i mål, lenge etter at dei 
fleste andre som deltok både hadde dusja og ete middag. Utmatta 
seig han saman før målstreken og kraup dei siste metrane over 
mål. Journalistane kasta seg over han og eit av spørsmåla var 
kvifor i all verda han ikkje hadde brote av løpet for lenge sidan. 
Han svara: »Landet mitt sende meg ikkje til OL for å delta, men for 
å fullføra«. 

Paulus sa det på denne måten: 

Men for meg er ikkje liv eller død verdt å snakka om, berre eg kan 
fullføra løpet og den tenesta eg fekk av Herren Jesus: å vitna om 
evangeliet om Guds nåde. (Apg 20,24)

Jesus sa: »Følg meg«. Det var alt. 
Ikkje tre alternativ.
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Og han held fram: 

Eg meiner ikkje at eg alt har nådd dette, eller alt er fullkomen, men eg 
jagar etter det for å gripa det, for eg er sjølv gripen av Jesus Kristus. 
Mine sysken, eg trur ikkje om meg sjølv at eg har gripe det, men eitt 
gjer eg: Eg gløymer det som ligg bak, og strekkjer meg mot det som 
ligg framfor, og jagar fram mot målet, mot den sigerspris som Gud frå 
det høge har kalla oss til i Kristus Jesus. (Fil 3,12-14)

Lat oss ikkje vera nøgde med at alt er berre nesten nok. Men lat 
oss gå heile vegen i kallet vårt, både individuelt og i saman. Lat 
oss festa blikket på han som er trua sin opphavsmann og fullendar 
og vera uthaldande og tolmodige. Vi treng ikkje la oss lura til å tru 
at alt som liknar litt, er like godt som godt nok. 

Då vert vi som ein eg kjende for mange år sidan. Han hevda at 
han nesten hadde vunne i eit stort lotteri. Loddnummeret hans var 
så godt som identisk med nummeret på vinnarloddet. Berre eitt av 
tala i det mangesiffra nummeret var ulikt. Han meinte seg i alle 
fall å vera meir forsmådd enn alle dei tusenvis av andre som heller 
ikkje vann. 

Apostelen oppmodar oss til å springa slik at vi vinn prisen. Då 
er det to ting som er viktig å halda eit urikkeleg fokus på. Det eine 
er målet for livet vårt og tenesta vår saman. Det andre er han som 
gav oss oppdraget og sette oss til tenesta. n

Vi treng ikkje la oss lura til å tru 
at alt som liknar litt, er like godt 
som godt nok.
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Tekst: Terje Dahle, tedahle@gmail.com

Ikke sær, men misjonær!

 Jesus kaller oss til å følge han. Det er radikalt i dagens 
samfunn, fordi når vi følger Jesus forlater vi rettigheter 
og fokuset på komfort og trivsel, og blir i stedet involvert 
i et oppdrag som omfatter hele verden. Kallet til å følge 
ham er Jesu svar til en verden som lever uten Gud. 
Å være en disippel er å følge Jesus uansett hva verden 
rundt oss sier, eller hva som er politisk korrekt.

Vi lever midt i en kulturrevolusjon der verdier forandres i rekord-
fart. Verdier som har stått fjellstøtt i hundrevis av år blir endret og 
omdefi nert. Det er ikke lenger en selvfølge at ekteskapet er et 
forpliktende forhold mellom en mann og en kvinne. I dagens lov er 
enkjønnet samliv defi nert inn i ekteskapet. Og sterke lobbykrefter 
jobber for at ekteskap kan omfatte fl ere enn to mennesker. I dagens 
Norge har et barn ikke rett til å vokse opp med en far og en mor. 
Den nye bioteknologiloven og barneloven gjør at barn kan vokse 
opp med en ”medmor” i stedet for far. Først når ved fylte 18 år, 
kan barnet få vite hvem som er deres biologiske far. Dette viser et 
samfunn som har beveget seg langt fra den kristne verdiforank-
ringen som har preget Norge i mange tiår. 

I kristne medier er det stor frustrasjon og usikkerhet i møte 
med denne virkeligheten. Mange kristne føler seg angrepet, over-
sett og tråkket på. Noen ser på alt dette som et tegn på endetiden, 
og velger å fokusere på forventningene om Jesu gjenkomst og la 
samfunnet seile sin egen sjø. Andre slåss for å bevare det som har 

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)



  33    3333

vært – kampen om endringen i grunnloven våren 2012 er et godt 
eksempel på dette. Da så vi det utrolige at kristne fra frimenigheter 
aksjonerte for å bevare en luthersk bekjennelses paragraf i den 
norske grunnloven. Dette virker selvmotsigende på avstand, men er 
et uttrykk for den frustrasjonen mange kristne opplever i en 
økende sekularisering. 

Hvordan skal vi som kristne møte en slik situasjon?
For det første trenger vi å se at vi ikke er uberørte av denne kultur-
endringen. Vi er sterkt påvirket av verdiene som økende sekularise-
ring og avkristning har ført med seg. Denne kulturendringen, som 
blant annet har et fokus på personlige rettigheter og det gode liv, 
preger Guds folk i Norge i stor grad. 

Vi har beveget oss:
•	 fra fokus på givere til fokus på forbrukere
•	 fra fokus på det å tjene til fokus på egne rettigheter
•	 fra fokus på selvkontroll til fokus på lyster og behov
•	 fra fokus på offer og forsakelse til fokus på komfort og 

trivsel
•	 fra fokus på fellesskap til fokus på meg og mitt
•	 fra fokus på Jesus og oppdraget fra ham til fokus på våre 

behov

Vi har på mange måter blitt en del av de utfordringene vi ønsker å 
forandre. Da er det lettere å angripe de delene av denne kulturend-
ringen som vi ikke liker, som fri abort og kjønnsnøytral ekte-
skapslov, enn å ta tak i de tingene som vi selv står i, som 
pengekjærhet og manglende forpliktelse. 
Utfordringen adresserer Jesus i Bergprekenen i Evangeliet etter 
Matteus, kapittel 5. Han vender fokuset til etterfølgerne av Herren 
og sier at vi er lys og salt i verden, og hvis vi mister vår kraft og 
lys er vi ubrukelige til å skape forandring. Jesus viser oss at 
forandringen i et folk skjer innenfra og nedenfra. Innenfra 
gjennom at hjertene forandres, og nedenfra gjennom mobilisering 
av grasrota for evangeliet. 

Guds liv i oss er sterkere enn 
presset fra utsiden .
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Det betyr at en tilpasning til samfunnets normer og verdier 
samtidig som vi kjemper for kristne skikker og tradisjoner gjør oss 
ubrukelige for Jesus. I Første Samuelsbok, kapittel 15, blir Saul 
forkastet som konge fordi han forlot Gud i sitt hjerte, men samtidig 
ville fortsette med de ofringen. Profetene i Det gamle testamentet 
tar opp dette gang på gang: At folk forlater Herren, men har en 
ytre religiøs livsstil gjennom ofringer og feiringer av høytider. Det 
betyr også at det å bare stå på barrikadene for ”kristne” interesser 
som bordvers, skolegudstjenester eller statsstøtte til kristne skoler 
ikke er svaret på økende avkristning. Da havner vi raskt i den kate-
gorien fariseere som Jesus hadde lite godt å si om. Nemlig at vi 
ytre sett har en gudfryktig kultur, mens vi egentlig bare er kvitkal-
kede graver (Matt 23,25-28).  

Kom ut av reaksjon
Jesu respons er å komme ut av det å reagere på omgivelser, på tap 
av fordeler og privilegier. Han sier at vi skal reagere ut i fra hvem 
Gud er (Matt 5,1-16). Dette krever en total forandring i tankegangen 
(paradigmeskifte). Med Jesu sinnelag går vi fra å være reaktive når 
vi opplever tilbakegang og tap til å være på offensiven og møte 
omgivelsene i Guds kraft.

 I Evangeliet etter Johannes sier Jesus at de som tror på ham 
skal få Den hellige ånd (Joh 7,37-38). Og Ånden skal gi kraft til å 
leve et indrestyrt liv. Dette livet er sterkt nok, og har himmelske 
ressurser å øse av, slik at vi kan leve på tvers av krav fra omstendig-
heter. Guds liv i oss er sterkere enn presset fra utsiden. Da blir vi 
mennesker som i stedet for å klage og syte går inn i utfordringene i 
samfunnet og bringer svar, retning og håp. 

Dette var praksisen i den første kristne tid. De levde i et samfunn 
som var fi endtlig overfor kristne. Peter og Johannes lot seg ikke 
stoppe eller ble sure fordi de ble urettmessig forfulgt, men de var 
frimodige og delte evangeliet (Apg 4). Stefanus ble drept fordi han 
vitnet om Jesus. Han avsluttet livet sitt med steinene haglende ned 
over seg samtidig som han ba Gud om å tilgi pøblene som drepte 
ham (Apg 7). Bibelen er full av eksempler på mennesker som hadde 
en tankegang om at de ville skape forandring med å leve et Jesus-liv 
i en fi endtlig kultur, uten å la motstanden prege dem.

Peter og Johannes lot seg ikke 
stoppe eller ble sure fordi de ble 
urettmessig forfulgt, men de var 
frimodige og  delte evangeliet 
når vi følger Jesus forlater vi 
r ettighe ter og fokuset på komfort 
og trivsel, og blir i stedet involvert 
i et oppdrag som omfatter hele 
verden
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Bli en disippel
Jesus kaller oss til å følge han. Det er radikalt i dagens samfunn, 
fordi når vi følger Jesus forlater vi rettigheter og fokuset på 
komfort og trivsel, og blir i stedet involvert i et oppdrag som 
omfatter hele verden. Kallet til å følge ham er Jesu svar til en 
verden som lever uten Gud (Matt 4,14-17; Luk 14,25-34). Å være 
en disippel er å følge Jesus uansett hva verden rundt oss sier, eller 
hva som er politisk korrekt. Det å miste livet sitt for Jesu skyld 
erfarer vi når vi sier noe annet enn det toneangivende stemmer 
sier, eller når vi velger å gi til noen som har behov framfor å være 
med på kjøpefesten selv. For oss i Norge er dette små offer i et 
globalt perspektiv, men det er viktig. Dess mer selvsentrert og 
materialistisk omgivelsene blir, dess lettere er det å være lys og salt 
i hverdagen rundt oss. Mange hverdagshelter formidler Jesus i 
lokalmiljøet gjennom at de gir i stedet for å kreve, er takknemlig i 
stedet for å ta alt som en selvfølge, åpner hjemmet sitt for 
mennesker og deler evangeliet om Jesus selv om kulturen vår vil 
privatisere tro og Gud. 

Bygg en sterk base
Jesu befaling (ikke forslag) er at vi skal elske hverandre (Joh 
13,34-35 og 15,12-17). Han vil at vi skal gi oss til Gud og til hver-
andre, og erfare styrken og gleden av å stå sammen i kampen for 
evangeliet. De første kristne holdt seg trofast til Guds ord, felles-
skapet, brødsbrytelsen og bønnen (Apg 2,42-44). De hadde en sterk 
base der de levde nært hverandre, ble styrket, oppmuntret og 
utrustet. De ble sterke i Jesus sammen slik at de kunne møte utfor-
dringene rundt seg med overskudd og p ågangsmot. Menighet er 
ikke en fritidsaktivitet eller et sted der vi blir underholdt. Menighet 
er Guds familie som står sammen for å bli styrket og utrustet til å 
gå ut i samfunnet som ambassadører for Jesus.   

Gå ut
Dette er Jesu andre befaling (Matt 28,18-20). Ut i fra en base der vi 
blir styrket og bygd opp, går vi ut. Vi trenger ikke å bli likt (Joh 
15,18-20). Vi er elsket av Gud og Guds familie. Og fordi vi er Jesu 
etterfølgere har vi gjort opp med oss selv: Vi gir slipp på behovet 

Jesu befaling (ikke  forslag) er at vi 
skal elske hverandre

Menighet er Guds familie som 
står sammen for å bli styrket og 
utrustet til å gå ut i  samfunnet 
som ambassadører for Jesus.
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for å bli likt eller akseptert. Vi lar ikke det sekulære kravet om å 
ikke ta Gud ut i det offentlige rom styre oss, fordi vi har en befa-
ling fra Jesus om å vitne om  ham for alle mennesker. Disiplene 
fi kk også beskjed om å holde Jesus utenfor offentligheten (Apg 
4,18). Svaret fra Peter og Johannes er like aktuelt i dag: ”Vi kan 
ikke la være å tale om det vi har sett og hørt”.

Bli misjonær
Vi et sendt av Jesus til mennesker som han elsker og som han vil 
skal erfare gode nyheter. I stedet for å raljere og snakke nedset-
tende om de som har lederansvar i samfunnet skal vi be for dem 
og velsigne dem (1 Tim 2,1-4). Gjennom å bli bygd opp av Guds 
ord, Ånden og fellesskapet av kristne, legger vi av surmuling, 
klaging, kritikk og sarkasme. Vi vil ikke være sur eller sær, men 
misjonær! Vi møter hedenskapet fra Guds perspektiv og lar han 
styre vår respons. Hos ham er det en uutømmelig kilde å øse av. 
Mange vil bli provosert fordi evangeliet er radikalt, men enda fl ere 
vil erfare håp og nytt liv. Da blir vi misjonærer i eget land. n

Gjennom å bli bygd opp av Guds 
ord, Ånden og fellesskapet a v 
kristne, legger vi av surmuling, 
klaging, kritikk og sarkasme. 
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 Berit Berntsen: 
et helt og enkelt menneske! 

Tekst: Håkon Pettersen, 
mrhaakonpettersen@gmail.com

Foto: Christian Ekrem

Berit Berntsen, født i 1931 i Porsgrunn. Hele livet har 
hun bodd i Porsgrunn, med unntak av noen få år i 
nabobyen Skien. I 50 år har hun vært aktiv i yrkeslivet, 
35 av disse som butikkmedarbeider i tekstilbutikken 
Liland. etter nådd pensjonsalder har hun jobbet deltid 
som støttekontakt og eksamensvakt. Den daglige 
vandringen med Jesus er selve hjerteslaget i Berits liv og 
hverdag. 

Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp. 
Jeg forteller fortsatt om dine under. 
Gud, forlat meg ikke selv når jeg blir gammel og grå, 
la meg tale om din kraft til hele den slekten som kommer. 
(Sal 71,17-18)

Det er en varm dag i slutten av juni. Berit ga meg en ganske lett-å-
forstå veibeskrivelse over telefon for et par dager siden: 

– Ta av inn mot Grenland Folkehøyskole: første til venstre, 
over en liten bro, ned til høyre,  kjør til enden av veien. 

Vi går ut av bilen og ser henne smilende og vinkende på 
verandaen. Pent kledd i lys bluse og svart bukse. Brillene beveger 
seg med hennes entusiastiske smil. Hun instruerer oss rundt 
lavblokka til inngangen. Vi kommer inn i en liten og enkel 
leilighet. Her er ikke mye fi ksfaks, men alt du trenger. 

– Jeg er et hverdagsmenneske. 
Og jeg kjenner en hverdags-Gud.
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Det tar ikke lang tid før man ser hva denne dama interesserer seg 
for. I bokhyllen, på bordet, eller langs armlenene på sofaen ser 
man Bibler, andaktsbøker og annen oppbyggelig litteratur. Denne 
dagen er jeg kommet på besøk for å lage fi lm. Ikke rart at Berit, en 
dame på snart 80 år, synes det er litt skummelt. Kameramannen 
bruker sitt trente blikk til å fi nne ut hvor vi bør sitte. Vi setter oss i 
salongen og begynner å prate. 

Det er ikke første gang jeg sitter sånn med Berit. Som tenåring 
kom jeg regelmessig på besøk for en matbit og en god prat. Det er 
aldri vær, vind eller hagestell som står i sentrum når vi treffes. Det 
er de store spørsmålene; Guds ord, Guds plan, bønn, og gleden 
over å kjenne Gud.

– Jeg lurer på hva Gud skal bruke deg til?
Det pleide Berit å si til meg. Det var oppmuntrende og tanke-

vekkende på samme tid. Det fortalte meg at hun hadde tro på meg. 
Og det fi kk meg, som ung tenåring, til å tenke, be og spørre. Hva 
vil Gud med mitt liv?

– Jeg er et veldig enkelt menneske. Jeg tenker enkelt. Jeg lever 
enkelt. Gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning. Jeg er utrolig 
enkel. Jeg snakker enkelt; det er viktig for meg at folk forstår.

Berit sier dette med en naturlig autoritet. Hun vet hva hun 
snakker om. Snart fyller hun 80 år. Hele sitt voksne liv har hun 
vært levende opptatt av å tjene Gud og Guds sak. På overfl aten har 
hun levd et tilsynelatende alminnelig liv i Porsgrunn og Skien. På 
innsiden har hun båret en brann for Gud og mennesker. Flammen 
brenner fremdeles. 

– Jeg er et hverdagsmenneske. Og jeg kjenner en hverdags-
Gud.

– Hva betyr det for deg, å leve med Gud i hverdagen?
– Det betyr alt! 
Svaret kommer kontant. Hun svarer før hun tenker. Det er 

hennes intuitive ryggmargsrefl eks. Livet og hverdagen uten Gud er 
helt utenkelig for Berit. Hun utdyper:

– Søndagene er det ikke så farlig med. 
Søndagen går litt av seg selv. Da er det gudstjeneste og fellesskap 
med andre kristne. Det er en hviledag fra hverdagens press og 
utfordringer.

– Jeg har mang en gang stått ved 
døra med dørklinka i hånda, og 
sagt til Gud: Nå går vi.

Berit Berntsen, født i 1931 i Porsgrunn.
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– Det er alle de seks andre dagene, når jeg skal på jobb, når jeg 
skal treffe folk. Og det er klart at som enslig, og veldig engasjert, 
så har det vært mange ting. Jeg har mang en gang stått ved døra 
med dørklinka i hånda, og sagt til Gud: Nå går vi. Du vet hva 
dagen skal gi, og det er deg jeg har å holde meg til.

Berit sitt hverdagsliv med Jesus kan godt være enkelt. Men det 
stikker dypt og det omfatter alle ting i livet hennes. Relasjonen til 
Gud er selve livslinjen som fyller dagene med innhold og mening.

Berit giftet seg aldri. Det ble bare ikke sånn.
– Var det fordi du opplevde at du ikke skulle det?
– Jeg ville ikke. Det var ikke det at jeg tok en bestemmelse fra 

min tidlige ungdom at jeg ikke skulle gifte meg. For jeg hadde 
noen små tilløp jeg, som alle andre. Men jeg fi kk det aldri til å 
passe.

For Berit kunne ikke gifte seg med hvem som helst. Hun hadde 
tidlig en opplevelse av kall fra Gud, og skulle hun gifte seg måtte 
det være med en hun kunne dele hele sitt åndelig liv med.

– Skal jeg gifte meg skal det være med en gutt, en kristen gutt, 
som har interesse av å vinne barna for Gud. Jeg må ha en som er 
med meg på dette her. Og så må jeg kunne få en mann som jeg 
kan be sammen med, og kjempe sammen med for Guds rike. Det 
fant jeg ikke. Da sa jeg til Gud: Hvis det er sånn så lar jeg det 
være. Og da må du hjelpe meg å leve alene. Det har han gjort. 

Ingen mann, men mange barn
Selv om Berit aldri giftet seg, og aldri fi kk egne barn, har livet 

hennes vært fullt av unge mennesker.
– Det går an å bli glad i andres barn.
Igjennom hele livet har Gud lagt unge mennesker på Berit sitt 

hjerte. Det er mennesker hun opplever hun skal ta seg av, snakke 
med, be sammen med. Hun setter særlig ord på verdien av å være 
på tomannshånd med folk.

– Jeg synes det er enklere å snakke med en om gangen. Da får 
de sjans til å si meg i mot. Da kan de stille meg spørsmål. Og da 
kan vi få i gang en dialog. Er det fl ere tilstede tør ikke folk å  
snakke. 

Håkon Pettersen tilbake i sofaen hos Berit. 
Som tenåring var han ofte på besøk for en 
matbit og en  god prat.

– Da sa jeg til Gud: Hvis det er 
sånn så lar jeg det være.
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Berit forteller om en ung mann som har tatt kontakt denne 
våren. Han trengte en å snakke med, en som kjente Gud, en som 
kunne hjelpe han til å kjenne Gud mer.

– Hva prater dere om?
– Da han kom hit første gang visste jeg jo ingenting om han. 
Berit virker forundret over enda et slikt initiativ. Tenk at hun, 

79 år gammel, fremdeles skulle få be og dele Guds ord med unge 
mennesker. 

– Han sier han er heldig som får komme her. Men jeg sier det 
er jeg som er heldig. Jeg er heldig som får oppleve sånne ting når 
jeg snart blir 80-år. Å få sitte og dele Guds ord og be sammen med 
unge mennesker. Da syns jeg at jeg er heldig, Håkon.

Berit gjør seg ikke til i møte med unge mennesker. Hun er seg 
selv. Hun er ekte. Hun er genuint interessert. 

– Når jeg spør et menneske: Hvordan har du det? Da stopper 
jeg, også mener jeg det. Og da skal de få sjans til å si det hvis de 
vil. Jeg må mene det og jeg må ha tid til å høre.

Metoden er like enkel som den er effektiv. Samtale, bønn og 
Guds ord. Slik startet hun også med den unge mannen hun ikke 
visste så mye om.

– Så sa jeg at jeg tror jeg skal lese litt i hvert fall. Og så leste 
jeg Salme 91. Og da ble han kjempebegeistret for der står det at 
”Han skal gi sine engler befaling om at han skal bevare deg på alle 
sine veier”. Det tente han på!

Gud som en hverdags-Gud står helt sentralt for Berit. Derfor er 
bønn så viktig for henne. Hun går sånn og prater med Gud. Noen 
ganger dypt konsentrert, med tårer på kinnene. Andre ganger 
sukker hun til Gud midt i dagliglivets gjøremål. For eksempel når 
hun sitter eksamensvakt for nervøse studenter.

– De er heldig de som har deg til eksamensvakt?
– Jeg vet det kan høres sprøtt ut for mange mennesker. Men 

det står: «La i alle ting deres begjæringer komme fram for Gud i 
påkallelse og bønn med takksigelse». 
For når Berit skuer utover eksamenslokalet og ser nervøse 
studenter tygge på blyanten i fortvilelse over alt de ikke husker, da 
ber Berit for dem. En stille bønn, et sukk til Gud.

– Å få sitte og dele Guds ord og be 
sammen med unge mennesker – da 
syns jeg at jeg er heldig.

– Å Gud, la meg få leve til jeg 
er minst 90, det er så mange jeg 
skulle vite hvordan det gikk med.
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– Det står ikke kom fram for Gud med noen ting. Det står alle 
ting. Så Gud siler ikke ut, i tilfelle så gjør han det sjøl. 

Berit maler livet med mange pensler. Det er samtaler på 
tomannshånd med unge mennesker, på samlinger med det nystar-
tede husfellesskapet i Porsgrunn, i forbønn for eksamensstudenter 
eller i bønn alene med Gud. Hun er takknemlig for det som er, og 
for det som har vært. 

– Hvis jeg skulle begynt på nytt igjen, så tror jeg jammen jeg 
hadde gjort det samme om igjen.

– Du har hatt er rikt liv?
– Ja! Et veldig rikt liv. Når noen spør meg hvordan jeg har det, 

da sier jeg: Jeg tror jeg har det bedre enn de fl este. 
Det er ingen resignert 80-åring vi har med å gjøre. Hun ser 

fremdeles fremover.
– Jeg er ikke ferdig med livet, føler meg ikke ferdig med livet. 

Nei, det er masse som skal skje enda, tror jeg. Det er mye jeg skal 
få se. 

Hun smiler nå, med en barnslig forventing i blikket.
– Å Gud, la meg få leve til jeg er minst 90, det er så mange jeg 

skulle vite hvordan det gikk med. n

 Jeg synes det er enklere å snakke med en om 
gangen. Da får de sjans til å si meg i  mot.

Se på internett
Videointervjuet med Berit Berntsen som 
denne artikkelen er bygget på, kan sees på: 
http://vimeo.com/26308575
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Tekst: Eilén Askeland, Hanne Ørnhaug.

Foto: Ingrid Urdahl

 Sommerfest i Stokke 2012 

Biler og campingvogner ruller inn på Gjennestad-tunet, 
teltplugger bankes i jorda, barn leker på plenen, mens 
noen voksne allerede sitter i samtale på benkene mellom 
blomstrende hagevekster. Sola skinner, klemmer og 
håndtrykk er i omløp og viser gjensynsglede mellom 
gamle og nye venner og søsken. Det er klart for årets 
sommerfest i Stokke. 

Sommerfesten er Kristent Nettverks konferanse som i juli hvert år 
har vært holdt i Stokke i Vestfold. Her samles små og store fra 
menigheter tilknytta nettverket i hele landet. Onsdag kveld braker 
det løs med første festmøte. Familien er samla, vi gir ære til Gud 
og blir utrusta til å tjene hans plan. Lovsangen lyder og takken 
stiger fra et takknemlig folk. Hver kveld er vi sammen til festmøter, 
hver morgen har vi seminarer med utrustende undervisning. 
Vitnesbyrdene om noe av det Gud gjør deles både på samlinger og 
i samtaler i kaféen eller rundt grillen. 

Barn som kjenner Jesus
Sommerfesten er for alle, og å være liten på sommerfest er gøy! På 
barnesamlingene blir barna tatt hånd om av fantastiske folk som 
brenner for at barna skal få kjenne Jesus.

Lillian Mostraum forteller om barn som villig bidrar med blant 
annet lovsang og dans. Med en gang de får muligheten stiller de 
seg opp på rekke og rad for å si sin oppriktige takkebønn til Gud. I Sommeren nytes med avslapning i gresset.
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år lærte barna om at Gud er i dem og at de ikke trenger å være 
redde for noe. 

I ettertid forteller foreldre om at barna tar med seg under-
visningen videre. Vi hører vitnesbyrd om at Gud bruker dem – de 
forkynner i barnehagen og i klassen, og både venner og foreldre 
får et møte med Jesus. 

Ungdom som betyr en forskjell
Ungdommene og studentene har også et eget opplegg på sommer-
konferansen, av og for ungdom. Ungdom leder lovsang, underviser 
og står for aktiviteter: tur til stranda, overnatting i villmarka, gril-
ling rundt midnatt m.m. Alt med fokus på Jesus, så klart. 

I år fi kk ungdommene undervisning om å nå ut i verden, og 
om at Gud vil bruke unge like mye som andre. Allerede på samlin-
gene ble dette erfart: ungdommer kom med ord fra Gud, vitnesbyrd 
om hva han har betydd i livene deres og oppmuntringer til hver-
andre. Flere ble lagt hendene på og helbredet, og kunne fortelle at 
Gud hadde forandret livene deres i løpet av disse dagene. Unge 
mennesker blir utrustet og styrket til å bety en forskjell for andre 
mennesker i hverdagen, enten de går på skole, jobber eller studerer. 

Full aktivitet blant små og store på camping-
plassen.

Barna fork ynner i barnehagen og i 
klassen, og både venner og foreldre 

får et møte med Jesus.
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Teltleiren
Noen bor på internat under sommerfest-dagene, andre ve lger å bo 
i telt. Og i teltleiren er det liv og glede. Morgenkaffen tas med fi re 
meter over til naboen for en prat før morgenseminaret. Ikke en 
gang en krafi tg regnskur kan legge demper på teltstemningen. Om 
det kommer en regnbyge fi nner man fulle telt med store og små 
som sitter og koser seg rundt primusen med noe godt fra kjøle-
bagen mens de venter på at det skal skinne opp igjen. 

Ingenting er som gode venner!
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Men det er ikke bare i teltleiren det syder av vennskap. Overalt 
hvor man beveger seg – i matsalen, i kaféen, i parken, rundt grillen 
– preges uka av hyggelig fellesskap blant søsken. 

Utrustende workshops
For å utruste enkeltpersoner til å leve hverdagslivet med Jesus 
kunne man i år velge mellom fem ulike workshops. 
Reidun Valen og Jan Arefjord fra Sotra deltok begge på 
workshopen Salvet til tjeneste, som handlet om det å være profe-
tiske. Deltakerne brukte blant annet tid på å profetere over hveran-
dres liv, og mange fi kk ord som gav hjelp og retning for livet 
videre. 

– Workshopen var veldig praktisk. Undervisningen ble mer enn 
bare en oppfordring å ta med seg hjem. Vi fi kk hjelp til å ta steg 
der og da. Det var både utfordrende og lærerikt, sier Reidun. 

Mørke skyer ødelegger ikke for den årlige 
fotballturneringen.

– Jeg skj ønte at dette er noe vi kan 
ta med oss videre og gjøre når vi er 

sammen i hverdagen.
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– Vi fi kk fungere i åndelige gaver, forteller Jan. Det var veldig 
trosstyrkende, og jeg skjønte at dette er noe vi kan ta med oss 
videre og gjøre når vi er sammen i hverdagen. 

Andre  workshoper handlet om å nå ut med evangeliet; å være 
en samfunnsengasjert kristen i landet vårt; å møte mennesker fra 
andre kulturer på en god måte; og det å være en pioner i Norge. 

Birgitte Kolden Ekrem var med på pionerseminaret og synes 
det var både utfordrende og inspirerende:

– Det er alltid bra å få snakke med folk som lever i det de 
lærer, sier hun. – Jeg synes det var godt å snakke med folk i 
mindre grupper og bli kjent med folks utfordringer og seire andre 
steder i landet. Jeg tror det er viktig med dial og og samtale for å 
kunne hjelpe hverandre på best mulig måte og å få det så konkret 
som mulig inn i hverdagen. Det var noe av det beste med hele 
uken!

Sommerfest på Hedmarkstoppen
Vi hadde fantastiske dager i Stokke, og vi kan se tilbake på 13 år 
med fl otte sommerfester her. Nå har vi blitt så mange at vi må 
forfl ytte oss til større fasiliteter. Til neste år arrangeres sommer-
festen på Hedmarkstoppen i Hamar. 

– Hva annet enn beliggenheten kommer til å være nytt til 
neste år? 

– Vi kommer til å ha et tydelig fokus på hva det vil si å 
formidle Guds rike i et sekulært samfunn som Norge, sier Terje 
Dahle, leder i Kristent Nettverk. 

– Vi vil fortsette med det vi gjør i dag, med det å ha en arena 
for Guds ord og tilbedelse for alle generasjoner. Men i tillegg vil vi 
skape en arena for de som kan formidle Jesus inn i ulike kulturer i 
Norge slik at alle deler av vår nasjon får erfare Jesus i kjøtt og 
blod. Derfor vil det fra neste år være et bredt utvalg av workshops 
som er retta mot ulike målgrupper innen forskjellige yrker, kall og 
li vssituasjoner. 

Sommerfesten er dager fulle av utrustning og oppbyggelig 
fellesskap for alle mennesker i alle livssituasjoner. Om du er liten 
eller stor kan du allerede nå sette av datoen neste år: 16.-21. juli 
2013 – for dette er dager du ikke vil gå glipp av. n

 Stor entusiasme! Hvem vinner i år?

Publikum følger spent med. Fotballturneringen 
er høydepunktet for mange.
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Tekst og foto: Elisabeth M. Erlandsen
elaisabeth@gmail.com

Marit Klem Hafnor

Marit Klem Hafnor, 48 år, fra røyse, var med på 
sommerfesten i Stokke 2012.

Hvorfor valgte du å dra på sommerkonferansen?
– For å oppleve fellsekapet med de andre i Kristent Nettverk. Og 
for å høre på forkynnelsen som jeg synes er veldig oppbyggende, 

 MINIPOrTreTT

Marit K. Hafnor sammen med 
eldstesønnen, Vegard.
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og bli utrustet til å møte utfordringene i hverdagen hjemme på 
Røyse. Også synes jeg det er så bra at konferansen er lagt opp for 
alle generasjoner.

Hva liker du best med sommeren?
– God tid med familien og sommerkonferansen.

Hvor lenge har du kjent Jesus?
– Jeg har lært om Jesus fra jeg var liten og trodd på ham, men jeg 
var 20 år da jeg først forstod hva det ville si å ha Jesus som Herre i 
mitt liv.

Hva er det beste bønnesvaret du har fått?
– Det var en kritisk situasjon da jeg fødte for første gang. Da jeg 
skulle føde Vegard fi kk han for lite oksygen og de måtte ta hastek-
eisersnitt. Heldigvis fi kk ikke Vegard noen skader. Jeg takker Gud 
for at legene handlet raskt og at det gikk bra. 

Har du vært på sommerkonferansen før, og hva liker du best med å 
være her?
– Ja jeg har vært med i ca. ti år. Jeg liker best det felleskapet jeg 
får oppleve med de andre og Guds nærvær. 

Hvilke forventninger har du til dagene her?
– Oppleve Guds nærvær og høre ifra Den hellige ånd. 

Ditt beste sommerkonferanseminne?
– Den første gangen Røyse vant fotballcupen (og alle de andre 
gangen og.)

Hvilken av historiene i Jesu liv beskrevet i NT ville du ha vært med 
på og hvorfor?
– Jeg ville gjerne ha vært tilstede da kvinnen som rørte ved 
kappen til Jesus ble frisk, fordi den situasjonen viste hvordan Jesus 
så kvinnens behov og møtte henne med nåde og utfrielse. Det vil 
minne meg på at jeg kan gjøre det samme som kvinnen – gripe tak 
i Jesus og han vil høre meg. n
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Tekst og foto: Kristine Tvedt Salvesen
kristinet vedt@yahoo.no

Lovise Ørnes

Lovise Ørnes, 11 år, fra Øksnes i Vesterålen, var med på 
sommerfesten i Tromsø 2012.

Hvorfor valgte du å dra på sommerkonferansen? 
Jeg og familien har reist på sommerkonferansen hvert år hele livet 
mitt, fordi det er viktig for oss å ha felleskap med Gud og andre 
kristne.

 MINIPOrTreTT
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Hva liker du best med sommeren? 
Den vakre naturen Gud har skapt.

Hvor lenge har du kjent Jesus? 
Så lenge jeg kan huske.

Hva er det beste bønnesvaret du har fått? 
Før var det få kristene i klassen min, og jeg har bedt for dem fl ere 
ganger og nå er de fl este kristne!!!!

Har du vært på sommerkonferanse før, og hva liker du best med å 
være her?
Som sagt har jeg vært hær så lenge jeg kan huske. Det jeg liker 
best er å treffe nye folk og  venner jeg ikke har sett på lenge.

Hvilke forventninger har du til dagene her?
Jeg har ingen spesielle forventninger, men jeg er spent på å se 
hvilke planer Gud har for konferansen.

Ditt beste sommerkonferanseminne? 
Å være med å danse på »Åpen scene«.

Hvilken av historiene i Jesu liv beskrevet i NT ville du ha vært med 
på og hvorfor? 
Da Jesus gikk på vannet, fordi det er helt umulig uten Guds kraft. 
Det ville jeg likt å være med på. n
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Tekst: Mari Bjerkaas
maribjerkaas@yahoo.no

«Med blikket festet på Ham…»
Sommerfesten i Nord-Norge 20 12

I strålende sol tok Tromsø by tok imot oss i juli i år.                                                                                                                   
K ristent Fellesskap i Tromsø var for første gang arrangør 
av “Sommerfesten i Nord-Norge”, en oppgave de utførte 
med glans!                               

Det var stor glede der i byen…” (Apgj 8,8)

Etterfølgere av Jesus fra Vesterålen, Harstad, Tromsø, Kirkenes, 
Bergen, Skien, Trondheim og fl ere andre steder i Norge var samlet 
til fellesskap, undervisning og utrustning. ”Sommerfesten i Nord-
Norge”  har vært en årlig konferanse for menigheter tilknyttet Kris-
tent Nettverk, og tidligere har konferansen vært lokalisert både i 
Harsta d, Sortland og Øksnes.

”De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet….Alle de 
troende holdt sammen....de sang og lovpriste Gud…”   (Apg 2,42ff) 

Erling Thu, Arne Skagen, Rune Ørnes, Terje Dahle, Noralv Aske-
land og Joel og Elvie Ortiz sørget for god undervisning med tydelig 
fokus på å glemme det som l igger  bak, strekke seg etter det som er 
foran, jage mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye 
har  kalt oss til i Jesus Kristus” (Fil 3,13-14). 

Viktigheten av selv å høre direkte fra Gud ble understreket: 
Gjøre det han ber oss om og stole på at han vet best og har 
ko ntrollen. Gi slipp på det  en selv kan oppleve som tungt og 

Ha mot til å be om store ting og la 
oss glede oss over at Herren gjerne 

vil dele hj ertet sitt med oss! 
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van skelig og stenge døra til fortiden!  Alt Gud har lagt  ned i hjer-
tene våre skal oppfylles! Ha mot til å be om store ting og la oss 
glede oss over at Herren gjerne vil dele hjertet sitt med oss! 

…Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store,  ufattelige ting 
som du ikke kjenner til… (Jer 33,3)

Ha tro på at Gud kan gjenreise det som ligger nede og stå selv 
trygt på grunnvollen, som er Guds ord. Ha Gudsfrykt og blikket 
festet på Jesus!

Undervisning
Undervisningen fra sommerfesten i 
Tromsø ligger på nett og anbefales på det 
va rmeste: www.kf-tromso.no 

Syng og dans for Herren! 
(Foto: Dag Erlandsen)
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 …la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, 
og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. Med blikket 
festet på ham so m er troens opphavsmann og fullender, Jesus.  
(Hebr 12,1-2)

Aktiviteter og fellesskap!
I til legg til seminarer og kveldsmøter hadde vi fotballturnering, og 
en fottur opp Fløyfjellet som det stod respekt av.   

…Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med disiplene 
sine.. .  (Joh 6,3)     

Hvem av kommer først? Hard konkurranse 
og stor innlevelse når bilene kjører om kapp! 

(Foto: Dag Erlandsen)
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….Stig opp hit, og Jeg skal vise deg det som heretter skal  skje….  
(Åp 4,1)

Måltider er alltid sosialt og givende, så også  på Sommerfesten! 
Felleslunsj og grilling, samt en utmerket middag komponert av 
”kokken sjøl”  Cheneso Moumakwa – etter afrikansk oppskift. 

…Den dagen spiste og drakk de for Herrens ansikt med stor glede… 
(1 Krøn 29,22)

Tradisjonen tro ble ”Åpen scene!” arrangert en av kveldene.  
Mange var involvert og ville underholde den elleville forsam-
lingen.  Vi nevner i fl eng: trekkspill, jodling, vitser, irsk folkemu-
sikk, dans, 4-hendig piano, ord om narkolepsi(!) og s ist men ikke 
minst; Rune Ørnes’ kjærlighetssang til kona, Rita, på deres 16. års 
bryllupsdag. Stor stemning!

 ”…og hele Israels hus danset og lekte for Herrens ansikt, og de sang 
til toner fra lyrer og harper…” (2 Sam 6,5)

Det er ikke for seint med drømmene våre!
Inntrykket etter Sommerfesten i Tromsø er en sterkere åpenbaring 
av det apostoliske oppdraget. Det vil si det oppdraget Jesus har gitt 
oss sammen, som kristne. Han er hodet og vi er kroppen hans, det 
er vi som skal gjøre det Jesus ønsker gjort. Den enkelte kristne må 
se seg selv i forhold til det; vi  er alle en del av et stort tre og ikke 
ei tørr grein for oss selv. 

Eller som Erling Thu formulerte det: – Du kan kjenne deg deg 
tørr som en hersjestaur, men Herren gir nye skudd! Det er ikke for 
seint med drømmene våre! (Se 4 Mos 17,8.)

Så sier Herren, Allhærs Gud:  Se, det kommer en mann, hans navn er 
Spire,  under ham skal det spire og gro. Han skal bygge Herrens 
tempel... (Sak 6,12)

– Du kan kjenne deg deg tørr som 
en hersjestaur, men Herren gir nye 
skudd! Det er ikke for seint med 
drømmene våre!

Joey Ortiz forkynner og Noralv Askeland over-
setter. (Foto: Dag Erlandsen)
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Med egne ord
FOLK  lot deltakerne selv beskrive Sommerfesten ved å svare på tre 
enkle spørsmål: 

– Hvilke forventninger hadde du i forkant av sommerfesten? 
– Hva har Gud sagt til deg under oppholdet? 
– Hva har rett og slett vært artigst?

Tolu Adekoya (15), Tromsø:
– Jeg hadde forventninger til ungdomssamlingene; lære ting der 
og møte folk fra resten av Nord-Norge! Ungdomsteamet var en 
bonus!
– Jeg har lært om Gudsfrykt, hvem jeg er.
– Det artigste var “Åpen scene” fredag kveld, og forballturneringen 
lørdag!

Sofi e Bones (10), Tromsø:
– Jeg gleda meg til å få se alle de jeg kjenner igjen!
– Jeg har lært at Gud har makt til å helbrede.
– Det artigst var å se vennene mine igjen og å være på barnemøte!

Piwane Moumakwa, (39) Tromsø:
– Jeg hadde forventning til å se n ye folk og venner og ha felles-
skap. Jeg hadde også forventning om å lære og få undervisning.

– Jeg har lært masse om tro og åpenbaring og jeg har blitt 
oppmuntret. Har også lært om evangelisering, at vi må begynne å 
gå, ikke bare sitte hjemme og tenke og tenke.

– Jeg har for første gang vært på fotballturnering, og det var 
morsomt! Det var også fi nt å kjøpe ting fra Filippinene i salgs-
boden. n

 Sofi e Bones (10), Tromsø 
(Foto: Kristine Tvedt Salvesen)

Tolu Adekoya (15)

Piwanee Moumakwa, (39) Tromsø, 
sammen med mannen Cheneso 

(Fo to: KF Tromsø)
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Sett av

16.-21. juli 2013!
Sted: Hedmarktoppen

Se www.krinet.no etter 1.1.2013 
for mer info og påmelding
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Erling Thu, gift med Solveig, presenterer 
seg selv som »ektemann, bestefar, forfatter, 
forkynner og lærer« (http://erling.typepad.
com). Han har skrevet en rekke bøker og vært 
en pioner i Guds rike, blant annet ved å være 
med å starte Kristent Nettverk, bladet FOLK og 
Bergen Bi belskole. (Foto: Katrine Kjøllesdal)

Tekst: Erling Thu
erlingthu@gmail.com

 Møt framtida med tru og tillit

I desse dagane går det ut eit ord frå Gud om å frigjera 
seg frå det som har vore for å koma inn i alt det gode 
som Gud vil gjera i oss, for oss og gjennom oss. Gud seier 
klårt og tydeleg: Ikkje sjå deg tilbake! De skal ikkje 
minnast dei første ting, ikkje tenkja på det som hende før 
(Jes 43,18).

 Ikkje tenk på det som har vore, for det har vore, det er ikkje meir. 
Det er avslutta og me kan ikkje gjera meir med det. Me kan ikkje 
endra det som har hendt, for det har hendt, men me treng ikkje 
vera styrt av det som høyrer fortida til. 

Gud vil me skal festa blikket på  det som ligg framføre og ikkje 
på det som er bak! 

Lat auga dine sjå beint fram, fest blikket på det som ligg framføre! 
(Ordt 4,25)

Gud seier at det beste ligg framføre oss. Det beste ventar på oss og 
kjem oss i møte. Men for å koma inn i det beste, i alt Gud har lova, 
seier han at me må lukka døra til fortida. Me må stengja døra til 
det som har vore, det som har hendt. Lat fortid vera fortid! Møt 
framtida med tru og tillit. Å prøva å bera fortida med seg inn i 
framtida gjer ikkje dagen i dag god og lett. Å bera på det som har 
vore er å gå med ryggen i nn i framtida og då kjem du ikkje langt 
før du fell!



  59    5959

Tilgjeving er nøkkelen
Tilgjeving er nøkkelen til å stengja døra til det som har vore. 
Tilgjeving er også ein nøkkel som opnar døra til ei god og fri 
framtid. Tilgjeving set oss fri. Heile Bibelen vitnar om Gud som ein 
Gud som tilgjev og set oss fri til å tilgje. Når me tek imot og gjev 
tilgjeving dett ei stor bør av akslene våre og me kan retta opp 
ryggen, lyfta hovudet og gå dagen og menneske i møte, lette til 
sinns. 

Profeten Jeremia seier at i den nye pakta vil Gud tilgje og ikkje 
lenger hugsa synda (Jer 31,34). Gud kastar syndene våre i havsens 
djup (Mika 7,19) og let dei vera like langt borte som aust er frå 
vest (Sal 103,12). Når Gud har tilgjeve eksisterer det vonde ikkje 
lenger. Tilgjeving fører oss inn i eit nytt forhold, ei ny tid, eit nytt 
liv. Difor er det viktig at me tilgjev oss sjølv og alle rundt oss som 
har gjort livet vanskeleg for oss. Når me lever i tilgjeving er livet 
nytt og friskt kvar dag.

Nye begynningar
Me har ikkje berre fått ein ny dag, som er ein ny nådedag. Me har 
ikkje berre fått eit nytt liv, som er eit nådeliv i samvær med Gud 
og menneske. Denne dagen, som Gud har gjeve oss, er ein dag med 
nye begynningar. Dette er ikkje berre ein ny dag, slik dag for dag 
er ny, medan livet er meir eller mindre det same. Dette er ein dag 
frå Gud med nye begynningar. Det er ein dag med  nye byrjingar, 
nye initiativ, nye startar på noko nytt.

Gud seier:  

Sjå, eg gjer noko nytt.
No spirer det fram.
Merkar de det ikkje?  (Jes 43,19) 

Gud gjer noko nytt i vårt individuelle liv. Han gjer noko nytt i 
familien. Han gjer noko nytt på arbeidsplassen, i nabolaget, på 
studieplassen, i samværet vårt med andre menneske, i arbeidet du 
gjer for Gud, det er ein dag med nye begynningar.

For å koma inn i det beste, i alt 
Gud har lov a, seier han at me må 
lukka døra til fortida.

Når me tek imot og gjev tilgjeving 
dett ei stor bør av akslene våre 
og me kan retta opp ryggen, lyfta 
hovudet og gå dagen og menneske i 
møte, lett til sinns. 
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Spire er namnet hans
Me er kalla til å tena Gud i vår levetid, slik David gjorde (Apg 
13,36). Gud seier at han har ein plan for livet vårt. Før me vart 
forma i morsliv, hadde han planane sine klare for oss (Jer 1,5). Han 
har forma oss til dei me er i dag så me kan tena han. Han valde 
foreldre for oss for at dei skulle oppseda oss til å verta tenarar for 
Guds plan. Han forma oss i morslivet og gav oss evner og talentar 
og skreiv sin plan inn i vår eigen natur. 

Me er utvalde i Kristus, frå før verda vart skapt, til å leva i 
Guds nærvær og vera hans tenarar på jord (Ef 1,4). Guds plan for 
oss er i Kristus og kan berre fullførast når han vert openberra i oss 
og gjennom oss. Kristus i oss og mellom oss er håpet om 
herlegdom (Kol 1,27). Då profeten Sakarja profeterte om Messias 
som skulle koma og byggja Guds hus og frigjera Guds folk, sa han 
at namnet til Messias – Kristus – skulle vera Spire, for under han 
skal det spira og gro (Sak 6,12). Når Kristus som er Spire bur i oss 
vil han stadig skyta friske skot og renningar i livet vårt. Openber-
ringa av Kristus vil frigjera nytt liv i oss. Openberringa av Kristus 
vil end ra oss, forvandla oss, omlaga oss. Nytt liv, nye initiativ, nye 
begynningar vil koma frå frisk openberring av Kristus.

Leva i Guds nærvær
Dette handlar ikkje om aktivitetar. Det handlar ikkje om å ha det 
travelt. Det handlar heilt enkelt om å bruka tid med Gud. 
Oppdraget er å sitja ved Jesu føter, og å vera i Guds nærvær, og 
verta fylt av Guds nærvær slik at Guds fred og glede bur i oss og 
fl yt ut til andre gjennom oss. Dette er ikkje stre v og kav, men å 
leva i Guds nærvær, sitja ved Jesu føter, høyra frå han og leva ut 
frå det han seier og gjer.

Gud seier til oss: 

Rop på meg, så vil eg svara deg og fortelja deg store, uskjønelege ting 
som du ikkje kjenner til. (Jer 33,3)

Gud seier han vil koma til oss med ny openberring, frisk innsikt 
om store ting, nye ting. Me skal sleppa å springa med ei openber-
ring som er gammal. Me kan leva i ei frisk openberring av Kristus. 

Han forma oss i morsliv og gav oss 
evner og talentar og skreiv sin plan 

inn i vår eigen natur.

Når Kristus som er Spire bur i oss, 
vil han stadig skyta friske skot og 

renningar i livet vårt.
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Me skal få springa med noko nytt, bera fram ny innsikt, ny open-
berring, som har sine røter i tidlegare openberring av Kristus. 

Gud vil dela hjartet sitt med oss. Han vil me skal sjå at han vil 
fullføra sin frelseplan når tida er fullmogen: å samla alt til eitt i 
Kristus, alt i himmelen og på jorda i han (Ef 1,10). Han vil me skal 
forstå at framtida ikkje er fylt med vonbrot. Framtida er ikkje fylt 
med falskt håp eller fors einka forventingar. Guds tankar for oss er 
framtid og håp, ikkje ulukke eller vondskap (Jer 29,11).

Legg av alt som tyngjer
Difor seier han til oss at me må leggja av oss alt som tyngjer og alt 
vondt som vil hengja seg på oss og hindra oss i løpet (Hebr 12,1-
3). Livet er ikkje enkelt. Me møter alle vonbrot, nederlag og kjem 
til kort på mange ulike vis. Me må ikkje tillata noko av dette å 
hindra oss i løpet. Alt me ikkje forstår, alt som har vore vanskeleg, 
alle sår, synd, nederlag og vonbrot må me leggja av, seier Guds 
ord. Me kan til og med sitja fast i ei god fortid, ein god periode, 
som me gjerne vil oppleva på ny. Legg det av. Ikkje la gamle 
opplevingar, om dei er gode eller vonde, hindra deg i å fullføra 
løpet Gud har sett føre deg.

Be om store ting
Guds framtid for deg er fylde, ikkje tomheit. Guds framtid for 

deg er framgang, ikkje tilbakegang. Guds framtid for deg er auke 
og utviding, ikkje minking. Gud kan gjera meir enn alle ynske, 
draumar eller bøn er. Han vil gjera meir enn du kan tenkja (Ef 3,20) 
for han verker i oss med si kraft!

Difor er det tid for å be om store ting. Me kan be om heile 
bygder og byar. Me kan be om heile nasjonar. Det er ikkje for seint 
til å sjå store endringar til det gode. Det er ikkje for seint til å gå til 
dei plassane Gud har lagt på hjartet og talt til deg om for lenge 
sidan. Det er tid til å gå til nye plassar og nye land med frisk open-
berring frå Gud.

Du vil bli overraska
Ta bodskapen, openberringa, om den levande Kristus og fortel han 
til a ndre. Du skal verta overraska over kva som hender. Du skal få 
sjå folk koma til tru. Evangeliet er Guds kraft til frelse og frigje-

Oppdraget er å sitja ved Jesu føter, 
og å vera i Guds nærvær, og verta 
fylt av Guds nærvær slik at Guds 
fred og glede bur i oss og fl yt ut til 
andre gjennom oss.
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ring. Legg hendene på dei sjuke, dei vil verta friske. Du vil verta 
overraska over at Gud lækjer dei framføre deg. Gud vil læra oss å 
leva i forventing. Det normale vil vera å sjå Guds kraft verksam 
gjennom oss.

Venta saman som Guds folk i Guds nærvær. Då vil Gud føra 
folk til oss som vil sjå Guds nærvær mellom oss. Dei vil falla på 
kne og gje seg over til Jesus. Me kjem ikkje saman for å halda 
møte, me kjem saman for å møta Gud saman. Gud vil koma nær 
når me samlast i Jesu namn. Uvanlege ting vil henda. Gud kjenner 
ingen grenser og me vil ikkje la oss avgrensa av våre menneske-
lege tankar. Gud er større enn me fattar.

Gud seier: Sjå, eg gjer noko nytt! No spirer det fram. Merker de 
det ikkje? Det fl yt forfriskande elvar i øydemarka. I ørkenen lagar 
Gud store innsjøar. Det er nok for alt Guds folk til å drikka tru, håp 
og kjærleik.  Guds folk, det folket som han har forma for store 
ting, skal æra Herren i alt dei gjer og forkynna hans pris for folke-
slaga! n

Gud kan gjera meir enn alle ynske, 
draumar eller bøner. Han vil gjera 

meir enn du kan tenkja for han 
verkar i oss med si kraft!
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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 og et nytt innhold, og Arne G. Skagen 
motbeviser at evangelisering er en 
aktivtet for spesielt interesserte.

Kr. 199,- på www.proklamedia.no

Endelig kommer Endelig mandag!



64 64 

Erik Pettersen, gift med Tone.  
To jenter på 5 og 7 år. Jobber som 
barneskolelærer i Bergen. 
(Foto: Stein Ørnhaug)

Tekst: Erik Pettersen, 
erikpette@gmail.com

Fotvask

Fotvask

En slaves oppgave 
Et tegn på dyp ydmykhet

Føtter som bærer oss 
Gjennom livet
Steg for steg
En vandring 
Et menneskeliv 

Føtter lukter vondt 
En hel dag i sandaler gjennom duggfriskt gress og på støvete stier 
En vandring etterlater seg skitne, såre, trøtte føtter
Føtter vises ikke frem, de gjør bare  jobben – bærer vekten, tar støyten
 
En forfriskende fotvask 
Noen tar i de ekle føttene 
Bøyer seg ned og kommer nær
En slave – en tjener – en mester

Føttene i en annens hånd 
Noen kommer nært det såre, det trøtte, det skitne 
Du slapper av og kjenner velvære fra tå til topp

En mesters oppgave 
Kjærlighet. Nærhet. Tjenerskap 
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Hva er vår tids fotvask? 
Artikkelen er skrevet med utgangspunkt i evangeliet etter 
Johannes, kapittel 13

I forbindelse med påskemåltidet sier Jesus:

Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjær-
lighet til hverandre. (Joh 13,35)

Hvordan merkes det at vi er disipler av Jesus? Er kjærligheten vår 
til hverandre en realitet eller har det blitt fjerne drømmer og 
visjoner? Folk må gjerne se logoen vår, bygget vårt og høre 
meningene våre, men om de ikke ser kjærligheten til brødre og 
søstre i praksis, så sliter vi. En fotvask merkes både av den som 
vasker og av den som blir vasket. Når det vi gjør oppleves livs-
fjernt og lite tjenende, kan det hindre oss. Som kristne har vi 
sluttet å samle på glansbilder. Det såre, det vanskelige og utfor-
drende deles og vises. Fasadelivet slår sprekker og inn siver nåde-
livet der oppmuntring og hjelp skaper tro og tillit.

For min gode venn Werner og jeg er tirsdagsfotballen et av 
ukens høydepunkt. Helt siden vi var smågutter har vi elsket å finte, 
takle, drible og skru`n i krysset. I vannrette regnbyger nytes hvert 
sekund av kameratfotballen rett utenfor “Stadion”. I bilen på vei 
hjem synker pulsen og den åpne praten begynner å gå. Ukens opp- 
og nedturer deles. Bilen fylles med latter, fortvilelse, glede og svet-
telukt. Det er fint at noen hører på meg. Godt å lufte tanker, løfte 
blikket og dele livet. Innen det er tid for Kveldsnytt, tvinger svette-
lukta oss til å avslutte nok en tirsdag med fotball og godprat.

Vi kan ha mange gode hensikter med det vi gjør både i menig-
hetslivet og i kjærlighetslivet. I ekteskapet lærer man etterhvert 
forskjell på en god hensikt og full klaff. Å kjøpe klær til kona kan 
være en innertier, eller kanskje er det bedre å kjøpe noe annet… 
Etter å ha levd nært sammen i flere år har man lært hva som tjener 
kjærlighetshensikten og hva som oppleves godt for den andre.

Slik er det også i menighetslivet. Nære og varme søskenforhold 
gjør oss i stand til å møte behov og løfte hverandre opp. I Peters 
første brev kapittel 4,9 står det at enhver kan tjene med den styrke 

En fotvask merkes både av den 
som vasker og av den som blir 
vasket.

Fasadelivet slår sprekker og inn 
siver nådelivet der oppmuntring og 
hjelp skaper tro og tillit.
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som Gud gir. Alle er inkludert – uansett livssituasjon eller utrust-
ning. 

Tjenerskap er både vakkert og slitsomt. Det kan være alt fra å 
svinge malerkosten til å forberede en undervisning i Guds ord eller 
å skrive en sang. Bredden er enorm, og ved å samarbeide med Den 
Hellige Ånd kan vi stadig erfare at våre små og store initiativ 
oppleves som kjærlighet for den som tar imot.

Nei, det er ikke alltid lett å ta imot. Åpner vi opp for hjelp og 
støtte eller hever vi oss over alt og alle og prøver å klare oss selv? 
Jesus sier tydelig ifra til Peter når han nekter Jesus å vaske føttene 
hans: “Hvis jeg ikke får vaske dine føtter, har du ingen del i meg.” 
Det er sterke ord! 

Det starter hos Jesus. Lar vi Han tjene og rense oss? Ta imot 
nåde, styrke og kjærlighet fra Mesteren! Peters stolthet og bedrevi-
tenhet var nær ved å ekskludere han. Det starter med å la Jesus 
slippe til, og å legge sårheten, slitenheten og urenheten fremfor 
han.

Jesus snakker til disipler når han ber dem gjøre som han gjør. 
Det er ikke noe ledertreningskurs eller pastorseminar, men disippel-
skap. En disippel blir betjent og tjener andre. Slik som fotvask var 
et symbol på tjenersinn på Jesu tid er det mange ting vi kan gjøre 
for å tjene andre i vår omgangskrets. En disippel er i lære og gjør 
ikke skam på sin læremester. 

Lære blir til praksis og sprer seg! n

Ved å samarbeide med Den Hellige 
Ånd kan vi stadig oppleve at våre 

små og store initiativ oppleves som 
kjærlighet for den som tar imot.
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Gi din gave til 
Ministries Without Borders Philippines

som Tone og Noralv Askeland står i på Filippinene? 

Kontonr. 363252 58033
Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen

http://www.ministrieswithoutbordersphil.com/

Jesus fre lste meg!

Joh 3:16, 
Efes. 2:18
2.kor 4:6

Gud bygger sin menighet!

JESUS har en pla n for livet mitt.
Vil d u bli med ?

Takk Gud for gode venner

Alle  folkeslag  skal  bli  Jesu  etterfolgere.

Gjennestad Gartnerskole
Stokke i Vestfold

Festmøte
(Onsdag-Lørdag) 
kl.19:30

Seminar*
(Torsdag-Lørdag) 
kl.10:30–12:30

Festgudstjeneste*
(Søndag) kl.10:30

* Med egne barnesamlinger

Familieaktiviteter.

Ungdomssamlinger.

Fellesskap. Venner.

Nye bekjentskap.

Ferie, sommer og sol!

PÅMELDING: WWW.KRINET.NO – TLF: 55 38 18 40 – KRISTENT NETTVERK, POSTBOKS 3180 ÅRSTAD, 5829 BERGEN

Onsdag 15.juli – søndag 19. juli 2009
Gjennestad Gartnerskole, Stokke i Vestfold

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

AnnOnse

2097Send KOdeOrd

FOLKABOS
M
S

FOLK 
   nr. 2 –

 09    1

FOLK

FOLK    nr. 2 – 09    1

FOLK

FOLK    nr. 2 – 09    1

FOLK
Bli abbonent?
Bladet du nå holder i hånda kommer ut 
fire ganger årlig. Et årsabonnement koster kr 200,-

Tegn abonnement på sms ved å sende:
folkabo mellomrom navn og adresse til 2097.

se: ifolk.no

AnnOnse

bibelskole
bergen
Kristent Nettverk & Kristent Fellesskap

verden blir ikke den samme 

www.bergen-bibelskole.no

Gave til

Ministries Without 
Borders Philippines,

som Tone og Noralv Askeland 

står i på Filippinene? 

Kontonr. 363252 58033

Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen

http://www.ministrieswithoutbordersphil.com/

AnnOnse

B-Blad 
 
 

Returadresse: Bladet FOLK, PB 3180 Årstad, 5829 Bergen
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Børge Bentsen er eldste i KF Vesterålen, daglig 
leder i Marecom AS, gift med Tone og far til 
3 voksne barn, samt morfar til Elise. Børge og 
Tone er nå på Filippinene for en periode for 
å arbeide på MWB-basen der. (Foto: Øyvind 
Stavnes)

Tekst: Børge Bentsen 
borgebentsen@gmail.com

Trosforsvar i en sekulær verden 
Eksempel fra avisdebatt

Det er alle menneskers lodd i livet å tolke virkeligheten, 
komme frem til en tro, og fastholde eller revurdere denne 
troen i møte med nye fakta og erfaringer. Her har 
ateisten ingen spesielle fortrinn. Der ateisten sier ”bevis 
at Gud eksisterer”, vil teisten svare ”bevis heller at Gud 
ikke eksisterer; for eksistensen tyder på det motsatte – 
både natur, moral, kunst og forstand taler for at Gud 
finnes – så bevisbyrden ligger hos deg!”

Å Snakke om Tro
”Det er to typer mennesker”, påstod filosofen Blaise Pascal, ”det er 
de som er redd for å miste Gud, og det er de som er redd for at de 
skal komme til å finne ham”. Pascal er ikke den eneste som mener 
at vårt forhold til Gud er det som definerer oss mer enn noe annet. 
Jeg synes det er viktig å snakke om Gud og livssyn, også i det 
offentlige rom. Myter og misforståelser kan oppklares gjennom 
saklig debatt. Derfor synes jeg det er positivt at Sortlandsavisen 
har sluppet til en debatt om tro og ikke-tro på Gud.

Jeg deler Pascals oppfatning om at hvert menneske bevisst 
eller ubevisst velger sin tro. Avvisning av gudstro, eller troen på 
Guds ikke-eksistens (eller ikke-relevans) er også er et personlig 
trosvalg. Det er alle menneskers lodd i livet å tolke virkeligheten, 
komme frem til en tro, og fastholde eller revurdere denne troen i 
møte med nye fakta og erfaringer. Her har ateisten ingen spesielle 
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fortrinn. Der ateisten sier ”bevis at Gud eksisterer”, vil teisten svare 
”bevis heller at Gud ikke eksisterer; for eksistensen tyder på det 
motsatte – både natur, moral, kunst og forstand taler for at Gud 
fi nnes – så bevisbyrden ligger hos deg!”

Mennesker har alltid kommet frem til ulike trosvalg. Gudsfor-
nektelse er ikke noe resultat av opplysning; det er et urgammelt 
fenomen som skyldes en rekke motiver. David, Israels store 
kunstner, kriger og konge omtalte ateisme for fl ere tusen år siden, 
og skrev: ”Dåren sier i sitt hjerte: ”Det fi nnes ingen Gud””. Noen 
kommer frem til et ateistisk trosvalg gjennom en lang, sannhetssø-
kende tankeprosess, andre gjør det kanskje av bekvemmelighets-
grunner, mens andre igjen skriker ut sin anti-tro i smerte og 
bitterhet mot Gud på grunn av hva livet har gjort med dem. Det 
kan være fullt forståelig, og man må føle med dem. Men det er 
fortsatt ikke noe godt argument mot eksistensen av en god Gud.

Jostein Gaarders bok ”Sofi es verden” er en kreativ påminnelse 
om virkelighetens forunderlighet, og ulike fi losofers forsøk på å 
beskrive sannheter som man kan bygge videre på. Det er mange 
dilemmaer å dvele ved, og etter min mening gjør ingen av dem 
Gud mer usannsynlig, heller tvert om. Det ontologiske dilemma: 
Hvorfor eksisterer noe i det hele tatt? (Evolusjon er ikke en forkla-
ring på eksistensen. Det er et forsøk på en forklaring på kompleksi-
teten i naturen.) Det kosmologiske dilemma: Jorden med sitt 
mangfold av livsformer er i seg selv en ufattelig stor usannsyn-
lighet. Det epistemologiske dilemma: Hvordan kan vi i det hele tatt 
vite noe sikkert om noe som helst?

Ofte når man snakker om Gud slurves det med å defi nere hva 
man mener. Hvilken Gud snakker man om? Den bibelske fremstil-
lingen av Gud er en skapende, personlig og moralsk kraft som står 
bak både materiell og åndelig eksistens. Den berømte teologen og 
fi losofen Thomas Aquinas stod midt i en debatt om det logiske 
grunnlaget for gudstro i sin samtid på slutten av 1200-tallet. Han 
formulerte de fem gudsbevisene han mente var logisk holdbare i 
seg selv: Gud er den første beveger, den første årsak, den uforgjen-
gelige kilden til alt forgjengelig, det høyeste gode, og den høyeste 
lovgiver. Her utledes eksistensen av Gud og hans vesen rent logisk 
ut fra tolkning av virkeligheten: Universet beveger seg, altså må 

Avisdebatt
Sortlandsavisen (lokalavis for Sortland 
og omegn i Vesterålen) slapp tidligere 
i år til en debatt om tro på Gud. Dag 
Erlandsen fra Sortland skrev et glimrende 
innlegg om hvordan han fant mange 
gode grunner til å tro på Bibelens Gud. 
Innlegget utløste fl ere motinnlegg fra 
folk som ikke liker gudstro, og det er som 
svar på det siste av disse at undertegnede 
skrev denne artikkelen – kronikken 
“Å snakke om tro” – som også ble 
aller siste innlegg i denne debatten. 
Kronikken var et svar til Christian 
Thorseth som hadde pekt på at det 
nok fi nnes en trancendent virkelighet 
(åndelig, utenomsanselig, utenfor 
menneskelige erfaringsgrenser), men at 
denne dimensjonen verken kan forklares 
eller beskrives på noen fornufi tg måte. 
Følgelig kan heller ikke Gud forklares på 
noen fornuftig måte, og kristnes forsøk 
på å beskrive Gud og det åndelige ved 
å vise til gamle skrifter blir patetisk og 
trangt. (Thorseth kalte faktisk Bibelen 
for en Hollywood-versjon av den 
trancendente dimensjonen.) Dette synet 
deles av mange som ønsker en åndelig 
dimensjon i tilværelsen, men som misliker 
forpliktende regler og defi nerende 
sannheter. Kanskje er det dette livssynet 
som scorer høyest på ønsketenkning 
– valgfri og uforpliktende shopping på 
livssynsmarkedet? Uansett så er det viktig 
at vi som kristne er til stede i debatter 
som denne og gjør Jesus kjent for de som 
er åndelig søkende.
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noen ha startet å bevege det. Materie brytes ned, altså må dette 
kunne tilbakeføres til en kilde som i seg selv er unedbrytbar, osv. 
Dette er noe alle kan komme fram til bare ved logisk tenkning, noe 
også apostelen Paulus peker på i sitt ”Brev til romerne”. Å komme 
videre derfra og til tro på den bibelske Gud er imidlertid noe som 
krever spesiell åpenbaring, og som Bibelen hevder bare kommer 
med Jesus Kristus. Tro det eller ei.

Hva med ”den åndelig opplevelsens uutgrunnelige karakter” 
som Christian Torseth nevner i sitt siste innlegg. Er det et argument 
mot tro på Gud? Neppe. Opplevelsen er en dyptfølt fornemmelse 
om at det finnes en parallell virkelighet i tillegg til det materielle. 
Torseth mener det er umulig å beskrive i ord hvordan det trancen-
dente oppleves. Hvis det var sant ville det være trist, og jeg antar 
at mange som setter pris på poesi og prosa vil være uenig. At 
Bibelen skulle gi en ”Hollywood-versjon” av denne trancendente 
opplevelsen må bero på en misforståelse. Bibelen er sammensatt av 
66 bøker skrevet av omlag 40 forfattere over en periode på ca 1100 
år. Her finner vi litteratur i en rekke sjangere – blant annet poesi, 
visdomsord, brev, krøniker, sanger og historiske beretninger. Disse 
tekstene har betydd uendelig mye for millioner på millioner av 
mennesker over hele verden, og også her i landet. Se på alle 
kirkene og bedehusene langs landet. Tenk på hvor mye kunst, 
musikk, litteratur og positiv innsats for andre som har kommet 
som et resultat av disse tekstene. Tenk på flagget, nasjonalsangen, 
salmene. Arthur Arntzen har pekt på at det er humoren og 
gudstroen som har berget folket her i nord. Troen på en god, 
allmektig Gud som hører bønn har betydd svært mye for de som 
har bygget landet. Dersom man skal fornekte troen bør man i hvert 
fall vite hva man gjør, og ikke bare ta om bord lettvinte 
fordommer og myter om hva kristen tro går ut på. Jeg velger å tro 
på evangeliet om Jesus fordi det fremstår som det mest sannsyn-
lige, det mest inspirerende og det mest håpefulle av alternativene. 
Og erfaringene stemmer med troen. Det er rett og slett for godt til 
ikke å være sant. n

Avvisning av gudstro, eller troen 
på Guds ikke-eksistens (eller ikke-

relevans) er også er et personlig 
trosvalg.

Jeg velger å tro på evangeliet 
om Jesus fordi det fremstår som 

det mest sannsynlige, det mest 
inspirerende og det mest håpefulle 

av alternativene. 
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I forrige nummer av FOLK (2/2012) rettet vi fokuset på migrasjon 
og innvandring gjennom en egen tema-del som vi kalte “Innflyt-
tere”. Sju artikler med forskjellige utgangspunkt og innfallsvin-
kler var med å belyse aktuelle spørsmål som angår vår tid og vårt 
samfunn. 

Dette er spørsmål som vi mener er svært viktige for menigheten og den 
enkelte kristne også. Spørsmål om barmhjertighet og rettferdighet. Spørsmål 
det ikke finnes enkle svar på. Vi prøver heller ikke å gi fasiten her. Vi vil 
heller å belyse ulike sider ved temaet og vise kompleksiteten i dilemmaene, 
slik at vi kan være nøkterne og reflekterte når vi havner i situasjoner eller 
går inn i diskusjoner som handler om dette. Som leser må du gjerne gå 
tilbake og kikke på denne tema-delen en gang til. Kopi av bladet kan bestilles 
fra folk@krinet.no.

I dette nummeret av FOLK har vi med to historier som fortsetter å utvide 
bildet av hva det vil si å være innflytter til Norge og hvor forskjellige histo-
riene kan være som fører til at mennesker søker asyl i landet vårt. Les og la 
Gud tale til hjertet ditt!

TeMA: 
Innflyttere 
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INNFLYTTER

I “fengsel” for lillebror

Tekst og foto: Dag Erlandsen 
daerl@tnett.no

I over tre år har Jelena Gerasimova fra Kaukasus sittet i 
norsk kirkeasyl. Ikke fordi hun blir forfulgt i hjemlandet, 
men for å redde livet til sin muskelsyke lillebror, som ikke 
får samme helsetilbud hjemme i Kaukasus som i Norge. 
Og på Stokmarknes har lokalsamfunnet slått ring om de 
to.

I tre år har 31-åringen sittet « i arresten», i pinsekirken på Stok-
marknes. Historien hennes er så spesiell at den ikke passer inn i 
norsk asylpolitikk, fordi hun ikke har forsøkt å redde seg selv, men 
reist til Norge for å redde livet til lillebroren Bogdan (16), som er 
muskelsyk. Ingen forfølger verken han eller henne i hjemlandet, 
men hjemme i Kaukasus ville Bogdan verken fått helsetilbud, 
skoletilbud eller andre tilbud, slik han får i Norge. Han ville blitt 
sittende inne og svinne bort, litt etter litt. I Norge har han imid-
lertid et annet problem; han kan ikke være alene, han må ha en av 
sine nærmeste hos seg: Jelena.

– I Norge har jeg mistet friheten, men Bogdan har fått sin 
frihet. Han går på skole og har en framtid, sier hun til Folk.

Jussen rundt Jelena er spesiell, men det er ikke mindre spesielt 
hvordan nærmiljøet på Stokmarknes har tatt ansvar for henne og 
broren. Pinsemenigheten med bare 25 medlemmer har nemlig ikke 
ressurser til så mye annet enn å stille med lokaler, derfor bidrar 
resten av lokalsamfunnet med alt det andre – uavhengig av livssyn 
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og kirketilhørighet. Kristne og ikke-kristne er helt enige om å ta 
ansvar for de to, og da må de samarbeide nært for å få det til.

– Aldri før har så mange forskjellige mennesker satt sine ben i 
denne kirken. Det er utrolig spennende å jobbe med så mange nye 
kontakter, smiler Kari Anette Øverli (45), en av lederne i menig-
heten. Hun er dessuten mor til en tenåring med nesten samme 
sykdom som Bogdan.

– Vi føler at her er mye «lagt klart» og vi tror at Gud har 
planer med alt dette, sier hun.

Ordføreren i Hadsel ville kaste dem ut, siden Bogdan er dyrere 
for kommunen enn andre innbyggere. Men han fikk lite støtte fra 
velgerne. En bred front, der de fleste politiske retninger er repre-

Av og til »stjeler« Jelena seg ut på den nye 
verandaen og trekker luft. Bak står to av 
støttespillerne, Kari Anette Øverli og Abdul-
rahim Ali Bahman.
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sentert, har i stedet dannet motpol mot kommuneledelsen og stor-
samfunnet.

Midt oppi alt dette sitter Jelena på fjerde året og vet ikke hva 
som kommer til å skje med henne. Men hun føler trygghet der hun 
er. – Jeg har Gud. Og jeg har det bra, sier hun til Folk. Stemmen er 
klar, hun snakker nesten perfekt norsk. Hun smiler ofte.

Desperat reise
For tre år siden var det helt motsatt; da tenkte hun mye på døden. 
Hun så ikke noe håp, kanskje var det best å gjøre det slutt. Hun 
skrev telefonnummeret til søsteren på en lapp, leverte det til sjefen 
på asylmottaket; og ba han kontakte henne «i tilfelle noe skjer med 
meg». For noen måtte jo ta seg av Bogdan når hun var borte.

Nå er det hun som oppmuntrer andre. Venner som kommer på 
besøk blir lyse til sinns av å møte «arrestanten».

Det er drøyt fem år siden de kom til Norge. Da kunne Bogdan 
fortsatt gå. Nå sitter han i rullestol.

Jelena har ikke noe godt svar på hvorfor de kom akkurat hit, 
fra hun var liten husket hun et vakkert bilde fra Norge, av noen 
kyr på et grønt beite. Dessuten hadde hun en oppfatning av at 
nordmenn var snille, og at det fantes leger i dette landet som 
kunne gjøre Bogdan frisk i løpet av noen år. Hun var desperat etter 
å gjøre noe som nyttet, og trodde svaret lå i landet langt mot nord.

De gikk gjennom «asylkverna» på Østlandet, med søknader, 
advokat, purringer og lange uker med venting. Etter noen uker ble 
de sendt nordover, til asylmottaket på Melbu i Vesterålen. Etter 
hvert som månedene gikk, ble det stadig klarere at søskenparets 
situasjon ikke passet med det norske regelverket, spørsmålet om 
opphold i Norge var et rent humanitært anliggende, uten para-
grafer som kunne gi dem opphold. Folk i lokalsamfunnet så at det 
var riv, ruskende galt å sende dem hjem, likevel var det akkurat 
den veien det gikk. Dagen for utsendelse, dagen da det ikke fantes 
flere muligheter, kom uvegerlig nærmere.

I den lille stua tar Jelena imot besøk fra den 
ene etter den andre fra lokalsamfunnet som 

vil støtte opp og hjelpe. 
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Ombygd nærbutikk
Kari Anette Øverli la på røret. Samtalen hadde vært kort, og hun 
hadde egentlig ikke fått vite hva det dreide seg om. Bare at menig-
heten skulle få et viktig spørsmål.

Tobarnsmoren er en av lederne i den lille pinsemenigheten på 
Stokmarknes, et kvarters kjøring fra Melbu. En gang var kirke-
bygget på bakketoppen en liten nærbutikk, som hadde gitt tapt for 
det nye kjøpesenteret i nærheten. Etter at menigheten kjøpte huset 
var det gradvis blitt ombygget til sitt nye formål, og nylig utstyrt 
med en liten leilighet, et krypinn til omreisende predikanter. Dess-
uten var kirken grundig tilpasset rullestolbrukere, siden Karis 
datter Ingeborg også er muskelsyk. De som ringte Kari hadde lagt 
merke til alt dette, og da hun møtte dem kveld, var spørsmålet kort 
og greit: Kunne de ta i mot Jelena og den funksjonshemmede lille-
broren?

Jelena og Bogdan var allerede på rømmen, en mann i menig-
heten hadde gitt dem husrom første natta, men de kunne ikke bli 
der lenge. Kari kalte inn resten av menigheten, ingen fikk fortelle 
noen hva som foregikk.

Det ble et alvorlig møte den kvelden. Det føltes tungt å si ja, 
men tyngre å si nei. Først og fremst hadde de en klar følelse av at 
det var Gud som ba dem om å påta seg dette ansvaret. En eldre 
mann i menigheten hadde nylig drømt at noen ropte om hjelp. En 
annen hadde fått en opplevelse av at leiligheten han var med å 
innrede egentlig hadde et helt annet formål enn han trodde, at den 
bare skulle brukes to-tre ganger før Herren skulle komme med helt 
andre planer. Nå var det akkurat det som var i ferd med å skje.
– Men selv om vi følte at dette var Gud, måtte vi samtidig være 
nøkterne og helt klare på at vi ikke bare kunne overta ansvaret for 
de to. Vi hadde et lokale som kunne stilles til rådighet, men andre 
måtte slutte opp med det de hadde, forteller Kari. Støttegruppa som 
ble opprettet for de to bestod både av venner som hadde kjent 
Jelena en stund, og folk i menigheten som nå ville være med.

Slik begynte valfarten til pinselokalet. Frisører, sykepleiere, 
lærere og fysioterapeuter støttet helhjertet opp om arbeidet for de 
to søsknene. Samt den lokale lederen i partiet Rødt, som ikke 
akkurat regnes som de mest «kirkenære». Snekkere og elektrikere 

Nå er det hun som oppmuntrer 
andre. Venner som kommer på 
besøk blir lyse til sinns av å møte 
«arrestanten».
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kom og jobbet gratis, bygningsfirmaer ga bort dører og vinduer. 
Forretninger nektet å ta imot betaling når de hørte at det var jule-
gaver til Jelena og Bogdan det dreide seg om. Andre jobbet med de 
juridiske og humanitære sidene, for å dokumentere det Jelena har 
sagt om manglende helsetilbud for muskelsyke i hjemlandet.

Folk gikk i fakkeltog for å vise sin støtte. NRK kom på besøk. 
Prosten og andre samfunnstopper mente aksjonen var både naiv 
og blåøyd, men støttegruppa viste ingen tegn til å ville gi opp.

– En kan trygt si at mange nye mennesker har satt sine ben 
innenfor kirkedørene de siste tre årene. Vi har fått flere venner og 
lært mye om praktisk omsorg for asylsøkere. Og vi tror at Gud skal 
bruke alt dette til noe mer, sier Kari.

Sitter i «fengsel»
Men om den lille leiligheten både har fått ekstra soverom, en rulle-
stoltilpasset veranda og en mengde besøk; Jelena kan fortsatt ikke 
bevege seg utenfor kirkeveggene. Bogdans alder og spesielle situa-
sjon gjør at han kan bevege seg fritt, han blir kjørt til og fra skolen 
– men ikke Jelena. Hun lever under «soningsforhold» som norske 
fengsler ikke ville godkjent.

Uvissheten, ørkesløsheten og ensformigheten i kirkeasyl har 
gjort at mange mennesker har gitt opp dette og kommet ut frivillig. 
Så hvordan holder hun ut?

Jelena har bare én måte å svare på. Hun gir vitnesbyrdet sitt.
– Da jeg kom hit til kirken, var jeg ikke kristen. Tvert om, i en 

periode ville jeg over hodet ikke høre om Gud, og det var en 
belastning bare å bevege seg rundt i et hus med bibler overalt. Jeg 
pleide å hjemme dem bort, så jeg slapp å se dem.

Hjemmefra er Jelena ortodoks, hun vokste opp i en tradisjon 
der man trodde på Gud, men ikke på en levende Gud. Det var 
heller ikke kristen tro som brakte henne til Norge, men ren despe-
rasjon. Da hun skjønte at legene likevel ikke kunne gjøre Bogdan 
frisk, ble hun søvnløs og depressiv. Annenhver uke gikk hun til 
psykolog, hun fikk sovemedisin og antidepressive midler og ble 
mindre og mindre aktiv i forhold til sin egen situasjon. På direkte 
spørsmål om hun kunne tenke seg kirkeasyl, virket muligheten i 

Det føltes tungt å si ja,  
men tyngre å si nei.

Før var jeg fri utenpå, men fange 
innvendig. Nå er jeg fange utenpå 

– men fri inni!
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begynnelsen helt fremmed, hun syntes bare synd på de desperate 
menneskene som forsøkte å gjemme seg i norske kirkebygg.

Men folk rundt henne så ingen annen utvei. Etter to år i Norge 
var utkastelsen rett rundt hjørnet. Og en dag satt de bare der, i sitt 
nye «hjem».

Den første høsten i kirkeasyl var nesten ikke til å holde ut, og 
like før jul ba Jelena en bønn: Om Gud fantes, kunne han være 
snill og sende noen som kunne fortelle om han – på russisk? Tro 
det eller ei, bare to dager senere stod en kvinne og dundret på døra 
– og snakket russisk til henne! Kvinnen, som var fra Latvia, 
fortalte at Gud hadde bedt henne banke på…

Den kristne kvinnen var bare i Vesterålen på besøk hos 
datteren. En dag gikk hun en tur i nabolaget da Gud plutselig ba 
henne gå bort og banke på kirkedøra. Og hun adlød. Et langt liv 
med Den Helliga Ånd hadde lært henne å vite når det var Gud som 
talte.

Dag etter dag kom kvinnen til Jelena og fortalte henne om 
Gud og om hvordan det var å være kristen, selv om Jelena ikke 
hadde fortalt henne om bønnen hun hadde bedt. Egentlig ville hun 
slett ikke høre - i hvert fall ga hun ikke uttrykk for det - men i 
smug hadde hun begynte å lese i den russiske bibelen en av 
medlemmene i menigheten hadde gitt henne. Og hun opplevde at 
hun fikk fred.

Akkurat når og hvordan hun tok i mot Jesus, kan hun ikke si 
sikkert, men da hennes nye venninne utpå våren skulle reise hjem 
til Latvia igjen, var Jelena overbevist og trygg. Endelig kunne hun 
fortelle kvinnen om bønnen hun hadde bedt et halvt år tidligere. 
Nå var bønnen besvart, Jelena hadde selv begynt å snakke med 
Gud, hun fikk et stadig nærmere forhold til han og opplevde 
bønnesvar på bønnesvar. Hun var blitt frisk fra alle sykdommer, og 
hun ble overbevist om at også Bogdan en dag skal bli frisk.

– Så derfor holder jeg ut. Jeg har fått fred, kraft fra Gud. Som 
jødene i ørkenen har jeg alt jeg trenger, mat og klær, jeg trenger 
ikke klage. Gud sørger for meg og jeg er trygg på at jeg er i hans 
plan, uansett hva som skjer med meg videre. Før var jeg fri utenpå, 
men fange innvendig. Nå er jeg fange utenpå – men fri inni! n

– Jeg har fått fred, kraft fra Gud. Han sørger 
for meg og jeg er trygg, sier Jelena Gerasimo-
va fra Kaukasus.
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Tekst: Anonym
Foto: Hans Kåre Isdal

”Sommerfuggel i vinterland”

– Første gang jeg så snø var da jeg satt i fl yet på vei til 
Norge og så ut av vinduet. Alt var hvitt der nede, og jeg 
lurte veldig på hva det var. 

en ny og vanskelig start
Den første tiden i Norge var jeg mye alene sammen med barna 
mine, og jeg tenkte mye. Jeg var så tung, trist og alene de to første 
månedene at jeg trodde jeg skulle bli deprimert. Jeg kom til Norge 
med mange problemer, men fi kk alt jeg trengte av det materielle 
her. Jeg fi kk sende barna på skole, fi kk mat og hus – vi manglet 
ingenting i forhold til det det daglige livet. Men jeg hadde ingen 
venner.  Jeg følte meg trist og ensom, og barrieren var stor siden 
jeg ikke kunne kommunisere med andre på deres eget språk.

Alt som var anderledes
Noe av det første jeg la merke til da jeg kom til Europa og Norge 
var at dere snakker med mye lavere volum en vi er vant til i 
Afrika.  Jeg har forsøkt å tilpasse meg, men legger merke til at hvis 
jeg er glad så øker volumet på stemmen.  

Klimaet her er også helt forskjellig fra Afrika, der vi ikke har 
vinter. Første gang jeg så snø var da jeg satt i fl yet på vei til Norge 
og så ut av vinduet. Alt var hvitt der nede, og jeg lurte veldig på 
hva det var. Første tanke var om det var vann alt det hvite. Da vi 
landet og gikk fra fl yet til fl yterminalen var det veldig kaldt og 
dette var en helt ny og annerledes opplevelse for oss som kom 

Fakta
“Mary” kom fra Rwanda til Norge som 
kvotefl yktning gjennom FN sammen med 
barna sine for noen år siden. Av hensyn 
til “Mary” og familiens sikkerhet er både 
hun og tekstforfatteren av artikkelen gjort 
anonyme. 
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direkte fra varme Afrika. Jeg og alle barna mine begynte å nyse 
voldsomt, og det gjorde vi helt til vi kom inn i ankomsthallen . 
Dette var en helt ny opplevelse for oss, og dette var temaet hele 
veien fra flyplassen til vi ankom Porsgrunn noen timer senere.

Familieliv i Norge
Når vi ser på norske familier utenfra kan det virke som om det er 
barna som bestemmer her i landet og ikke foreldrene. Barn kran-
gler på skolen og har mindre respekt for de voksne enn jeg er vant 
til fra mitt hjemland Rwanda. De små barna har respekt for voksne, 
men det ser det ut til at ungdommer ikke har det. Sønnen min har 
venner, og de hilser stort sett på meg når jeg møter dem. 

Noe av det første jeg la merke til da 
jeg kom til Europa og Norge var at 
dere snakker med mye lavere volum 
en vi er vant til i Afrika. 

Langt hjemmefra, uten familie eller venner.
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Noen ganger har jeg lagt merke til at også jenter på 15-16 år 
sitter sammen med guttegjenger på kjøpesenteret om kveldene. I 
vår kultur er det ikke bra. Jenter kan være ute med venner og gå 
på butikken, eller på kafé,  men de kan ikke henge sammen med 
guttegjenger, og særlig ikke sent om kvelden.

Noe som er kjempebra her i Norge er at dere er flinke til å lytte 
til barna, uttrykker “Mary”. Det er fint å se hvordan dere viser 
følelser for barna og er nær dem. Vi har det ikke på samme måte i 
vår kultur. Vi har mye kjærlighet inne i oss, men vi viser det ikke 
på den måten som dere gjør det. I Afrika skjer det ikke at noen kan 
sette seg på kne foran et barn for å forklare om noe som det gjør 
feil. Vi er strenge og bare sier til dem «ikke gjør det» og «gjør det». 
Det var også vanlig i mitt hjemland å disiplinere barna med å slå 
dem. Etter krigen i Rwanda i 1994 kom det en ny lov om at det 
ikke var lov til å slå barn. Her i Norge er utviklingen på dette 
området mer moderne, mens i hjemlandet mitt er det fortsatt 
mange som lever i den gamle kulturen. Særlig utenfor byene lever 
folk fremdeles i den gamle kulturen og praktiserer barneoppdra-
gelse på samme måte som tidligere.

Det er mye vanskeligere å ha barn og oppdra dem i Norge enn 
det var i mitt hjemland. Her i Norge er en alene om oppdragelsen 
mens i mitt hjemland var det mange som kunne hjelpe og var 
involvert i barna. Storfamilien er mye mer samlet og hjelper hver-
andre i mye større grad i mitt land enn det jeg ser her. I Rwanda 
var jeg aldri alene, så for meg er det en stor overgang.

Klærne er også forskjellige fra det vi er vant med. Dere bruker 
bukse og mange slags forskjellige klær. Vi er bare vant til å bruke 
de samme klærne hele året.

Staten gjør en god jobb
Jeg liker veldig godt måten staten jobber på i Norge. Samfunnet er 
veldig godt organisert. I Afrika har vi for eksempel ikke sykehus 
som alle kan ha økonomi til å benytte. I Norge er det gratis når en 
har behov for å være på sykehus, mens i Rwanda må vi betale selv 
for å kunne overnatte på sykehus og kjøpe medisiner. Her har jeg 
sett at det er mulig å være på sykehus en hel måned uten problem 
hvis en har behov for det. Jeg bodde i byen og hadde jobb, så 

Noe som er kjempebra her i Norge 
er at dere er flinke til å lytte til 

barna.

Dere bruker bukse og mange slags 
forskjellige klær. Vi er bare vant til 
å bruke de samme klærne hele året.
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Jeg får være med å jobbe når noe 
skal gjøres, og det gjør meg trygg. 
Jeg blir behandlet som en av 
familien og ikke som en gjest.

familien min hadde råd til sykehusopphold, mens andre familier 
har ikke råd til det. Særlig folk som bor utenfor byene har ikke 
økonomi til å få behandling og medisiner. 

Mange har heller ikke mulighet til å sende barna på skole fordi 
det er for dyrt. De har lite penger til mat så livet er vanskelig for 
mange i mitt hjemland.  Mange av barna som ikke har råd til å gå 
på skole havner etter hvert på gaten og blir kriminelle. Det har 
vært en forbedring de senere årene fordi det blir gitt små lån til 
disse gruppene . Dette har gitt dem stor hjelp til å kunne sende 
barna på skolen men enda er det mye som gjenstår.

Løsningen på venneproblemet
Jeg var med i en menighet i mitt hjemland, og lengtet etter å finne 
en menighet som jeg kunne komme til her i Norge. Jeg lette og bad 
til Gud om hjelp. Etter et par måneder traff jeg Gilles, en gutt fra 
mitt hjemland, og det viste det seg at han selv var med i en 
menighet og inviterte meg med på gudstjeneste. Allerede etter 
første møtet med menigheten fikk jeg følelsen: «Her er jeg 
hjemme».

Folk smilte og var hyggelig mot meg. De gav meg opplevelsen 
av at de ønsket å være sammen med meg. Ingen liker å være alene 
og en får mange problemer når en bare går for seg selv. Når du er 
med i en menighet lærer du om kulturen, du lærer om maten til 
det nye landet, om hvilke klær det er lurt å benytte til de forskjel-
lige årstidene,  og en lærer språket. 

Det er så flott å lære språket og om kulturen når en lager mat 
og gjør andre ting sammen som familier gjør. Jeg har en søster her 
i Skien og en i Stavanger. Hun som bor ganske nært her i Skien 
har omsorg for flere barn, og det gjør at vi ikke kan treffes ofte. 
Jeg snakker ofte med søsteren min på telefonen, men det er ikke 
nok fellesskap i det. En trenger venner. Alt tungsinnet og pessi-
mismen slapp taket og var helt borte fra det tidspunktet da jeg fikk 
møte menigheten i Skien, fikk nye venner og en ny familie.

Ny familie i menigheten
Det som gjorde meg trygg når jeg kom til menigheten var at jeg 
ble inkludert og at det opplevdes som en familie. Her er det 

Når du er med i en menighet 
så lærer du kultur, du lærer om 
maten til det nye landet, om hvilke 
klær det er lurt å benytte til de 
forskjellige årstidene, og en lærer 
språket. 
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mennesker som er glad i meg og barna mine, og de tenker ikke på 
meg som en som kommer fra et annet land. De tenker på oss som 
venner. Nå vi planlegger noe, så jobber vi sammen. Jeg blir 
behandlet som en av familien, og får være med å jobbe når noe 
skal gjøres, og det gjør meg trygg. Jeg blir behandlet som en av 
familien og ikke som en gjest. Vi reiser på tur sammen, spiser 
sammen, sover sammen og det betyr veldig mye for hele familien. 

Jeg har i ettertid fått invitasjon fra andre menigheter som også 
er flinke til å inkludere nye, men jeg har den tro at det var Gud 
som gav meg en menighet som jeg kunne knytte meg til sammen 
med barna. Jeg tenker at menigheten er familien. Hvis en krangler 
med mamma eller pappa kan en ikke flytte. Mamma er mamma, 
pappa er pappa , søsteren er søster og en bytter ikke familie selv 
om en krangler. Jeg og barna føler oss trygge her vi er nå, og jeg 
takker Gud for gode venner som er glade i meg og barna mine. 
Etter hvert har jeg nok funnet ut at ikke alt er perfekt i denne 
menigheten heller, men siden dette er min familie må vi finne ut 
av det – en kan ikke forlate menigheten når en opplever noe som 
en ikke liker.

Selvfølgelig har jeg hjemlengsel og lengter etter mor, brødre og 
venner i hjemlandet mitt, men det betyr ingen ting, for jeg vet jeg 
ikke kan reise tilbake. 

Da jeg kom i kontakt med menigheten fikk jeg venner og en 
ny familie som jeg takker Gud for. n

Jeg og barna føler oss trygge i 
menigheten vi er nå, og jeg takker 

Gud for gode venner som er glade i 
meg og barna mine.
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ANNoNSE

KLASSER PÅ INTERNETT.
FORELESNINGER PÅ MP3SPILLEREN.
DISKUSJONER HJEMME FRA 
DIN EGEN STUE

“
For å studere i FOLK bibelskole
trenger du kun en pc med internettforbindelse.
Hver kursmodul står for seg selv 
og kan tas enkeltvis. Når du har fullført alle 
kursene får du bibelskolevitnemål.

Hvem som helst
Hvor som helst
Når som helst

Les mer på www.folkbibelskole.no
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Tekst: Chandrakant Chavada 
oversatt til norsk ved Jimmy Thomsen. 
jimmy.t.thomsen@gmail.com

Vis alle ære!
Ærekultur mellom menneske – Del 4 av 4

De skal visa alle ære, elska syskenfellesskapet, ottast Gud 
og æra keisaren (1 Pet 2,17)

Gjev ære til den de skuldar ære

Ha respekt for den som har krav på respekt, gjev ære til den 
de skuldar ære. (Rom 13,7) 

Denne apostoliske formaninga er viktig å gje akt på. Dette 
handlar om den kulturen me er ein del av. I alle kulturar vert 
det venta at ein syner ære til visse folk, institusjonar eller stil-
lingar. Apostelen Paulus seier i dette ordet at me må gje æra til 
kvar den me skuldar ære i samsvar med den kulturen me lever 
i. Mange dører har vorte stengde for evangeliet om Guds rike 
fordi me i ei misforstått radikalisme ikkje har æra dei som me 
skuldar ære i samfunnet og kulturen me er ein del av.

I Noreg har me ein egalitær kultur der alle står på likefot og 
står på krava. Alle skal behandlast likt. Alle er likeverdige. Dette 
er flott, men kan også få ei utilsikta slagside. Det kan faktisk 
føra til at me ikkje syner ære til nokon, for alle er like og ingen 
skal ærast framfor andre. Det kan vera at me umedvite tenkjer 
at alle er som eg og ikkje fortener meir ære enn meg.  Eg har 
møtt folk som tenkjer at det å æra andre er å gjera seg sjølv 
liten på ein måte som ikkje er bra. Mange folk snakkar nedset-
jande om dei gamle skikkane om å æra både presten og lens-
mannen. Dei minnest ei tid då folk stod med lua i handa og såg 

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

For om lag to år sidan fortalde ein 
god venn noko frå eit besøk i Bethel, 
Redding, USA som sette i gang ein 
prosess i meg. Han sa at kanskje den 
viktigaste faktoren i Gudsnærværet 
og den overnaturlege dimensjonen 
dei lever i, var ein ærekultur som 
frigjorde liv og kraft mellom dei. Då eg 
høyrde ordet ærekultur opplevde eg at 
Gud talte til meg at det var noko eg 
skulle studera for å få ny innsikt. Eg 
har granska Skrifta, brukt teologiske 
oppslagsverk og lese ei bok av Danny 
Silk for å trengja djupt inn i emnet. 
Det verkar som om heile Bibelen er 
full av undervisning og forteljingar der 
ære og herlegdom er viktige element 
og underliggjande prinsipp. I denne 
artikkelserien vil eg prøva å dela noko 
av det eg har oppdaga når eg har 
granska Skrifta og sett på dette viktige 
emnet med nye auge. 



  85    8585

ned når dei møtte folk i høge stillingar, og dei reagerer negativt på 
dette. Sjølvsagt har dette vorte praktisert på ein gal måte, men eg 
er redd at samfunnet vårt har gått for langt i den andre retninga. 
Mange folk har ikkje eingong lært å vera skikkeleg høfl ege. I 
høvisk framferd viser me ære til folk. Bibelen seier at me skuldar å 
møta alle menneske med vørdnad og ære. Om alle kristne i landet 
vårt tok til å leva dette ut på ein Jesuslik måte, ville me sjå store 
endringar i folk sine haldningar til kristen tru.

På våre mange misjonsreiser har me oppdaga kor viktig det er 
å forstå kulturen til folk me møter slik at me ikkje byggjer barri-
erar, men heller byggjer sterke bruer. Å visa folk ære er kanskje 
noko av det viktigaste me kan gjera for å byggja bruer for evange-
liet og å vinna menneske for Gud.

Då tsunamibylgja hadde råka kysten av Andra Pradesh i India, 
var me på synfaring i området for å sjå på skadane og fi nna ut om 
det var noko me kunne gjera. Me fekk hjelpt hundre og femti 
fi skarar til nye fi skebåtar og mange fl eire fekk erstatta fi skegarn 
dei mista i naturkatastrofen. Me hjelpte ein heil landsby med vass-
forsyning og ein annan landsby å byggja kanalar som hadde vorte 
øydelagde i ein tidlegare syklon slik at om lag tusen mål jord som 
låg brakk igjen kunne dyrkast og gje stor avkasting. Me hjelpte 
fl eire hundre menneske med desse tiltaka. Men det største me 
gjorde var å hjelpa ein Yanadi-stamme på 30 kastelause familiar.

Då me var på synfaring la eg merke til nokre fattige som heldt 
seg på avstand frå oss og dei mange som kom for å leggja fram 
behova sine. Me oppdaga at desse familiane hadde mista alt det 
litle dei hadde før den store fl aumen kom. No budde dei i nokre 
små telt av plastikkfi ller. Telt er eigentleg eit for fi nt ord, men eg 
fann ikkje anna ord å bruka. Då me såg desse familiane og dei små 
barna vart me rørt i hjarta og fekk lyst å hjelpa dei. Eg fekk ein 
tanke om å byggja små hus til dei. Rao som leiar Faith Action for 
Community Transformation var i tvil om dette prosjektet ville 
lukkast, for desse kastelause var sett ned på av alle andre og ingen 
trudde dei kunne leva på annan måte enn dei hadde gjort i genera-
sjonar.

Erling Thu, gift med Solveig, presenterer seg 
selv som »ektemann, bestefar, forfatter, for-
kynner og lærer« (http://erling.typepad.com). 
Har skrevet en rekke bøker (se http://erling.
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: Katrine Kjøllesdal)

I høvisk framferd 
viser me ære til folk.
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Folk frå styresmaktene hadde vore og sett på stoda deira, men dei 
konkluderte med å seia at avstanden mellom dei kastelause 
Yanadi-familiane og resten av samfunnet var så stor at det var 
uråd å byggja bru over denne kløfta. Det einaste dei gjorde var å 
seia til dei at dei måtte berre slå seg til ro med at gudane hadde 
skapt dei slik, til dette livet i fattigdom og utnytting, for det var 
ingen som kunne hjelpa dei.

Heldigvis var me ikkje klare over alle desse fordommane mot 
dei kastelause Yanadi-familiane. For oss var dei ikkje mindrever-
dige eller håplause tilfelle. For oss var dei dyrebare menneske skapt 
i Guds bilete. Me fekk samla inn nok pengar i Noreg og England til 
å byggja hus og skule til heile denne stammen. Eg gløymer aldri 
den dagen me var med å innvia husa, klyppa snorer og gje dei 
over til desse familiane. Ein litt eldre mann såg meg inn i auga og 
sa: Du må vera ein Guds son! Me budde berre i gjørma. Folk 
behandla oss som dyr. Dei såg ned på oss. Ingen gav oss noko. Me 
var ingenting verdt. Eg trudde aldri eg skulle få oppleva den ære å 
kunna bu i eit hus. Eg vona at kanskje tredje generasjon frå no 
kunne nå så langt opp at dei kunne bu i hus. Du må verkeleg vera 
ein Guds son, du som har gjort at me kan bu i eit hus. Dette er som 
himmelen for oss!

Eg var rørt til tårer av det han sa. Då han sa at eg måtte vera 
ein Guds son, var det nok det største han kunne seia om eit 
menneske. Det kjendest som den høgste æra noko menneske har 
vist meg. Det einaste eg hadde gjort for å fortena ei slik ære, var at 
eg hadde sett desse kastelause familiane som medmenneske og 
hadde samla inn pengar til å byggja hus. Takken og æra frå den 
gamle Yanadimannen vil fylgja meg resten av livet. Han var full 
av takk, men han hadde også fått ei ny verdigheit, ein ny vørdnad 
og sjølvrespekt. Ein utlending hadde lyft  han opp til å vera 
menneske, eit medmenneske. Han vart ikkje behandla som mindre-
verdig og kastelaus. Han oppdaga at han var eit menneske på lik 
linje med andre menneske, og han hadde fått sitt eige hus å bu i.

Ved seinare besøk gav han ikkje lenger berre æra til meg og 
Solveig, men han æra og takka Gud som hadde sendt oss. Han 
hadde no lært Jesus Kristus å kjenna. Han hadde vorte ein ny 
skapning og var rekna med i Guds kongelege familie. Hinduismen 

Å visa folk ære er noko av det 
viktigaste me kan gjera for å 

byggja bruer for evangeliet og vinna 
menneske for Gud.

Hinduismen kunne berre tilby han 
eit kastelaust og ærelaust liv i 

fattigdom. Jesus Kristus gav han 
ære og menneskeverd.
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kunne berre tilby han eit kastelaust og ærelaust liv i fattigdom. 
Jesus Kristus gav han ære og menneskeverd.

Me skal æra alle menneske
Apostelen Peter seier at me skal visa ære til alle menneske. I lang 
tid har eg oversett dette. Eg har alltid forstått at me skal æra 
kongen, foreldra våre og alle i høge stillingar, jamvel om eg ikkje 
til fulle har forstått kor viktig det verkeleg er .  Eg har lese Peters 
første brev mange gonger utan å få den fyrste setninga med meg: 

De skal visa alle ære, elska syskenfellesskapet, ottast Gud og æra 
keisaren. (1 Pet 2,17)

Eg hadde fått med meg at me skulle ottast Gud og æra keisaren, 
men hadde oversett dette at me skal visa alle menneske ære!

Kvart einaste menneske er skapt i Guds bilete og har innebygd 
i seg eit mål av herlegdom og ære. Dette treng me å innsjå. Alle 
menneske har ein eigenverdi. Kvart menneske er unikt og heilt 
eineståande og må møtast med vørdnad og ære. Det kristne 
menneskesynet gjev menneske stor verdi. Jesus sa at det var ei stor 
synd å sjå ned på folk og tala nedsetjande ord om andre (Matt 
5,22). Å kalla folk for toskar, idiotar, dummingar og liknande vil 
føra til død og helvetes eld, medan det å rosa og æra folk frigjer liv 
og god energi mellom menneske og førebur oss for ei framtid i 
Guds herlegdom og ære.

Då Noralv Askeland var heime frå Filippinene siste gongen 
fortalde han mange historier frå  arbeidet der. Det slo meg gong 
etter gong når han fortalde om dei mange dørene som Herren 
hadde opna for dei at det var ein klar samanheng mellom den 
velvilje han har fått på så mange nivå i samfunnet og den vørdnad 
og ære han sjølv fyrst har møtt folk med. Når me ærar folk på rett 
måte fører det alltid til liv og velsigning og opnar opp hjarta for 
Guds rike. n

Kvart einaste menneske er skapt i 
Guds bilete og har innebygd i seg 
eit mål av herlegdom og ære.

Når me ærar folk på rett måte 
fører de t alltid til liv og velsigning 
og opnar opp hjarta for Guds rike.
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Lars Gunnar Solheim (f. 1973) er sosionom, 
medlem i Kristent Fellesskap i Bergen, 
bibellærar, er gift og har tre barn. (Foto: 
Privat)

Tekst: Lars Gunnar Solheim 
laguso@frisurf.no

Frelsande dåp?

I år 2000 gjorde Gud det klart for meg at eg måtte la 
meg døypa. På den tida hadde eg ei luthersk forståing av 
dåpen. eg tok til med å skriva ned det eg lærte då eg 
studerte Ordet og høyrde undervisning i Kristent 
Fellesskap i Bergen. Det viktigaste eg fekk openberring 
om var den fantastiske frelsa Gud gir i dåpen til dei som 
høyrer og trur han ord. Derfor blei tittelen på boka 
”Frelsande dåp”. Her får du lese eit utdrag frå kapittelelet 
“Født på nytt ved Guds ord og ande”.

Ånd og kropp i gjenfødinga
Paulus lærer oss at den nye åndelege fødselen skjer gjennom å døy, 
bli gravlagd og oppreist med Kristus (Rom 6,1-11). Det er også 
visse parallellar i gjenfødinga med det som skjer når livet tek slutt 
og vi som kristne døyr, blir gravlagde og reiste opp frå grava. Vi 
skal først sjå på kva som skjer med vår ånd og vår kropp når livet 
tek slutt:

Vi veit at i det vi døyr skil ånda og kroppen lag. Då Stefanus 
døydde sa han: ”Herre Jesus, ta imot mi ånd”. Å vera ”borte frå 
kroppen” er å vera ”heime hos Herren” (2 Kor 5,8). Ånda går heim 
til Herren, medan den døde kroppen blir gravlagd (Apg 7,59; 8,2; 
Fork 12,7; Jak 2,26). Gravlegging har med omtanke for kroppen å 
gjera, den materielle delen av mennesket, og skjer etter at ånda har 
skilt lag med kroppen. Den tida ånda er skild frå kroppen til ho 
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igjen blir sameina med han, blir gjerne kalla mellomtilstanden. 
Også i oppstoda frå dei døde er det sentrale at kroppen skal stå 
opp. Gud reiser opp ein fornya og rekonstruert kropp og sameinar 
ånda med den nye kroppen. Ved Jesu andre kome er altså ikkje 
fokuset hans på at vi skal få ei ny ånd, men at vi skal bli reiste frå 
gravene og få ein ny kropp (Fil 3,20f; Rom 8,11). Den nye kroppen 
bygger likevel langt på veg på den gamle som vi hadde her i livet 
(1 Kor 15,35ff; Joh 20,27). Vi merkar oss at det å ha Anden buande 
i seg er eit heilt avgjerande vilkår for at også kroppen kan bli gjort 
levande: Dei som ikkje har Anden kan ikkje få ein ny kropp. Først 
levande ånd ved Anden, deretter levande kropp:

DØDEN:
-skil ånd og kropp

-kroppen gravlagd

1: Ny ånd!

2: Ny kropp!

-ånda til himmelen -sameinar ånda
med ny kropp

MELLOMTILSTAND: OPPSTODA:

Vi merkar oss at det å ha Anden 
buande i seg er eit heilt avgjerande 
vilkår for at også kroppen kan bli 
gjort levande.



90 

… ånda er levande fordi de er rettferdige for Gud. … Og dersom hans 
Ande bur i dykk, skal han som reiste Kristus opp frå dei døde, også 
gjera dykkar dødelege kropp levande ved sin Ande, som bur i dykk. 
(Rom 8,10-11)

Sjå også Romarane 8,23 og 1 Korintar 5,1-5.

Vi kan samanlikna det som skjer med ånda og kroppen vår når vi 
døyr med det som skjer i gjenfødinga og dåpen. Å bli gjort levande 
i ånda, eller få ei ny ånd er alltid første seg i gjenfødinga. Det skjer 
i den augneblinken vi tek imot sanningsordet og døyr med Kristus 
frå synda (Sjå punkt 1 i illustrasjonen over: ”Ny ånd”). Vår 
nyfødde ånd skil seg også åndeleg tala frå kroppen som var under 
synd. Det er den kroppen som Jesus gjorde til inkjes på korset. 
Ånda kan ikkje bruka eller utrykka seg gjennom den kroppen (Rom 
6,6ff; 8,10).

Neste steg i gjenfødinga er å bli døypt. Dåp har òg med vår 
ånd å gjera fordi det som skjer når vi blir døypte er åndeleg. Men 
vi kan likevel på mange måtar seia at dåp har med kropp å gjera i 
gjenfødinga. I dåpen er det eit åndeleg kroppsfokus! Fordi dåp er 
gravlegging og oppstode, og gravlegging og oppstode har med 
kropp å gjera, har også dåp i åndeleg meining med kropp å gjera:

… de la av den kroppen som er av kjøt og blod. For i dåpen vart de 
gravlagde med han… (Kol 2,11-12)

Den fysiske kroppen vår blir ikkje født på nytt og går til grunne (2 
Kor 4,16). Det er ikkje ein ny kropp som må til for å koma inn i 
Guds rike, men ei ny ånd (Joh 3,3-6). Den nye fødselen er åndeleg, 
ikkje fysisk. Når vi blir døypte gravlegg vi syndelekamen i oss, det 
gamle Adams vesen som Jesus korsfesta (Rom 6,3-6). Dåpen gjeld 
derfor ikkje først og fremst den ytre kroppen vår, men det indre 
mennesket og samvitet:

Dåpen er ikkje å vaska kroppen rein, men eit godt samvits pakt med 
Gud …(1 Pet 3,21)

Det er ikkje ein ny kropp som må 
til for å koma inn i Guds rike, men 

ei ny ånd.
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Likevel hjelper det å bli døypt oss til å få eit nytt kroppsfokus 
og eit nytt syn på kva kroppen kan brukast til: Når det gamle 
mennesket er gravlagt vil vi på ein heilt ny måte vera frigjorde til 
å bruka vår fysiske kropp for Gud. Romarbrevet kapittel seks er 
gjennomsyra av denne tankegangen (Rom 6,3-19). Før vanæra vi 
kroppen vår fordi vi levde etter lystene i den syndige naturen. Men 
når vi er døypte tilhøyrer kroppen fullt og heilt Kristus og skal 
brukast i hans teneste (Sjå også 1 Kor 6,13-20; Rom 1,21; 6,19). 

Sjølv om dåpen er ein del av ei åndeleg gjenføding er den likevel 
også svært følbar, fysisk og våt, og aktiviserer sansane og kroppen 
vår. Dåpen kan ikkje åndeleggjerast i den meining at vi kan bli 
”åndeleg døypte” eller ”indre døypte” i staden for fysisk døypte, 
altså at ønskjer, lengsel, intensjonar eller bønn kan erstatta dåp. 
Det må ei aktiv synleg kroppsleg handling til for at vi skal tileigna 
oss dåpens åndelege indre reinsing. Det er ikkje tilfeldig at gjenfø-
dinga også må få eit visst kroppsleg uttrykk. For kristendommen er 
mykje meir enn ånd, tanke, teori, kunnskap eller ”filosofi”. Den 
krev at kroppen er aktivt med slik at trua blir omsett i synleg 
handling. Det som skjer i det usynlege når vi blir fødde på nytt, 
skal når vi blir døypte, koma til uttrykk i det synlege ved kroppen. 
Kroppen er den delen av oss som har kontakt med den materielle 
verda. Gjenfødinga har altså innverknad både i det usynlege og det 
synlege. Ved å la oss døypa viser vi at trua har fått ”kjøtt og blod”.

På same måte som vi skal få ein ny kropp når Jesus kjem igjen 
og reiser oss opp frå grava, får vi ein ny åndeleg kropp å tilhøyra 
når vi blir reiste opp frå dåpgrava: Kristi kropp, kyrkja (Sjå punkt 2 
i illustrasjonen over: ”Ny kropp”). Også for å tilhøyra Kristi kropp 
er vilkåret at vi har Anden, for utan Anden kan der ikkje vera 
nokon levande kropp (1 Kor 12,13; Ef 4,4). 

Vidare er dåpen eit viktig profetisk bilde på at den døde 
kroppen vår ein dag skal bli reist opp frå grava. Vi skal ikkje berre 
få ei udødeleg sjel, men også ein udødeleg og evig kropp. Døden 
kan ikkje øydelegga kroppen vår, ikkje eit hår på hovudet skal gå 
tapt (Jes 26,19; Luk 21,18; Dan 3,27; Apg 2,26; Sal 22,18). 
Kroppen skal bli utløyst og sett fri (1 Kor 15,44):

Sjølv om dåpen er ein del av ei 
åndeleg gjenføding er den likevel 
også svært følbar, fysisk og våt, og 
aktiviserer sansane og kroppen vår. 
Ved å la oss døypa viser vi at trua 
har fått ”kjøtt og blod”.

Denne artikkelen er et utdrag av boka 
Frelsande dåp, som er å få kjøpt på  
www.bokkiosken.no
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Også vi som har fått Anden, den første frukta av hausten som kjem, 
sukkar med oss sjølve og lengtar etter å bli Guds born heilt og fullt 
når kroppen vår blir sett fri. (Rom 8,23)

Sjølv om den fysiske kroppen vår først blir gjort levande og sett fri 
ved Anden i oppstoda, erfarer vi åndelege sider ved dette alt når vi 
blir døypte. Det skulle ikkje vera for stor dualisme i vår forståing 
av gjenfødinga, som om det å bli ein ny skapning berre handla om 
å bli gjort levande i ånda og ikkje inkluderte kroppen på nokon 
som helst måte. Dualisme tyder ”todeling”. I dualismen blir kropp 
og sjel skilt skarpt frå kvarandre, og kroppen blir sett på som 
lågare og dårlegare enn sjela. Gnostisismen er kjent for slik dualis-
tisk tankegang, der det blir lært at mennesket består av ein 
forgjengeleg del som er kroppen, og ein uforgjengeleg som er sjela. 
Men som kristne trur vi at mennesket er ein samansatt heilskap av 
både ånd, sjel og kropp. Vi trur ikkje berre at sjela er udødeleg, 
men trur også på noko så fantastisk som forløysing og oppstode 
for kroppen. Syndefallet fekk innverknad på heile mennesket, både 
ånd, sjel og kropp. Frelsa inneber at Gud gjenreiser og har omsut 
for heile mennesket, noko dåpen på mange måtar profetisk beviser. 
n

Frelsa inneber at Gud gjenreiser 
og har omsut for heile mennesket, 

noko dåpen på mange måtar 
profetisk beviser.
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ANNoNSE

Den kristne apostoliske dåpen er ei 
enkel handling med grensespren-
gande åndeleg verknad. Dette il-
lustrerte bibelstudiet har som mål å 
gi nytt lys og djupare forståing av 
kva Gud gjer i dåpen. Bibelstudiet 
er ei hjelp til å få svar på fl eire av 
dei spørsmåla mange grunnar på når 
det gjeld dåp: Kven kan bli døypte? 
Kva er dåpen si rolle i frelsa? Kva er 
samanhengen mellom dåp og til-
høyre til den kristne forsamlinga? 
Kven handlar i dåpen? rikdommen i 
dåpen blir granska ut frå vinklingar 
og deler av Skrifta som ikkje så ofte 
blir brukt i samanheng med dåp.

Pris kr 175,- 
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