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Ekteparet gjør pakt på troskap 
og utholdenhet, og forplikter seg 
til å gi omsorg og kjærlighet til 
hverandre.

Gud er der! Når vi trenger ham 
mest er han der for å få oss 
tilbake på rett spor.
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Tekst: Terje Dahle, 
tedahle@gmail.com

Et åndelig og jordnært liv

Det er viktig å forstå at verden er mer enn det vi kan 
forklare rent vitenskapelig – vi trenger en bibelsk 
forankring for virkelighetsforståelsen vår. Vi vil formidle 
et budskap om åndelig hunger og forståelse uten 
svermeri.

For noen uker siden møtte jeg et ektepar som var på flyttefot. Det 
var tredje flyttingen på 5 år, og hver gang de flyttet opplevde de at 
det var Gud som talte. Vi fikk en samtale der jeg stilte dem noen 
spørsmål i forhold til å høre fra Gud, hensikten med all flyttingen 
og om hvordan de forholdt seg til mennesker. Jeg vet ikke hva de 
fikk ut av det, men jeg ber om at de skal være mennesker som Gud 
kan bruke framfor at de bruker Gud som forklaring på valg ut fra 
egne behov. Gud har noe mye bedre for oss, og det er det denne 
utgaven av FOLK har fokus på. 

Gud vil bo blant menneskene, og han vil være nær og vise sitt 
liv gjennom oss. Guds liv i oss gjør oss jordnære og himmelvendte, 
noe som gir oss en helhetlig og robust livsstil: et liv der vi snakker 
sant om livet og sant om Gud. Et liv som preges av å ha begge 
beina planta på jorda, men med tro på en stor og mirakuløs Gud. 
Jesus viste oss Guds liv i praksis her på jorda. Han ble født i et 
fjøs, snakket med og om Gud med den største selvfølgelighet 
– både privat og offentlig. Han talte imot urett og maktmisbruk, 
viste omsorg for enkeltmennesker og gjorde spektakulære mirakler. 

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

LEDER
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I avskjedstalen til disiplene sa han at å kjenne Gud er å kjenne 
han, og at vi skulle gjøre det samme som han. 

 
Artiklene i dette bladet viser en veg for dette Jesus-livet der vi 
kjenner han og gjør som han. Du vil lese om mennesker som lærte 
både seg selv og Gud å kjenne gjennom vanskelige erfaringer, 
møte med nye kulturer og ved at andre mennesker møtte dem med 
evangeliet om Jesus. Vi får også et innblikk i det som skjer i Kina 
gjennom et møte med tre unge kinesere som er misjonærer i Asia. 
Deres historier viser Guds makt samtidig som det forteller noe om 
den enorme veksten som skjer i Guds rike i Asia. 

Det er viktig å forstå at verden er mer enn det vi kan forklare 
rent vitenskapelig – vi trenger en bibelsk forankring for virkelig-
hetsforståelsen vår. Vi vil formidle et budskap om åndelig hunger 
og forståelse uten svermeri. For eksempel skriver vi om engler uten 
å gi oss inn på spekulasjoner utover det Bibelen forteller oss. 
Sentrum i alt er Jesus Kristus. Nettopp derfor vil vi at du skal bli 
styrket i troen på Jesus når du leser dette nummeret av FOLK: Han 
som kom som en baby, vokste opp i en vanlig familie, ble kors-
festet fordi han fulgte Gud, har seiret over døden, lever i dag og 
har all makt. Dette feirer vi i jula og hele resten av året! 

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 og Foto: Eilén Askeland 
eilenaskeland@gmail.com

Gud gjør drømmer til virkelighet

En sensommerdag møter jeg Johanna på en kafé i Bergen. 
Hun er en smilende og trygg ung dame som jeg har sett 
mange ganger på gudstjeneste i Kristent Fellesskap i 
Bergen. Jeg har ofte blitt møtt av hennes varme smil i 
døra når hun tjener som møtevert, og jeg har mange 
ganger hørt henne fortelle vitnesbyrd på gudstjenesten 
om ting Gud har gjort for henne og gjennom henne. Jeg 
har gledet meg til å bli bedre kjent med henne og hennes 
historie om Guds godhet. 

Oppvekst
Johanna Yvonne Sosa Hernandez, som er halvt chilensk og halvt 
argentinsk, vokste opp i Argentina som den eldste av seks søsken. 
Familien hennes var en del av Jehovas vitner, og derfor har hun 
alltid trodd at Gud finnes. Det var alltid noe i henne som søkte 
Gud, men hun opplevde at religionen stilte mange krav og dersom 
hun ikke oppfylte kravene ble hun fordømt av både mennesker og 
Gud. Etter hvert tok hun avstand fra religionen. Da Johanna var 18 
år giftet hun seg. Sammen med ektemannen bosatte hun seg i 
Norge, og året etter fikk de en sønn. Men ekteskapet skulle bli tøft 
og konfliktfullt, og uten Guds hjelp opplevde hun noen vanskelig 
år. 

Gud er der! Når vi trenger 
ham mest er han der for å få 

oss tilbake på rett spor.
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– Seinere åpnet Gud øynene mine og viste meg hvor mye jeg 
trengte Jesus, og i ettertid kan jeg se at han alltid har vært der, 
forteller Johanna. 

Et møte med en kristen venn
På norskkurs møtte Johanna Emilia som var kristen. Da Johanna 
og mannen ble separert var Emilia en viktig støtte for Johanna. 

– Hun var alltid der og hun fordømte meg ikke, sier Johanna, 
som opplevde at familien fordømte henne. Hun hadde gått vekk fra 
Gud, og nå kunne hun oppleve hvordan det føltes at Gud ikke var 
der, sa de. 

Johanna sammen med venninnen Emilia.
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– Seinere skjønte jeg at det ikke er sånn. Gud er der! Når vi 
trenger ham mest er han der for å få oss tilbake på rett spor.

Rop til Gud
Da Johanna og mannen ble separert havnet hun på et krisesenter 
for kvinner. Den første natten der husker hun slik: Sønnen sov i 
senga og hun selv satt i en stol og gråt. 

– Jeg ba og ropte til Gud: Nå må du finne meg, jeg har ikke 
klart å finne deg. 

Venninnen Emilia hadde i tre år bedt for Johanna og hun 
hadde mange ganger invitert henne med på møte i menigheten. Nå 
takket Johanna endelig ja og ble med på gudstjeneste i Kristent 
Fellesskap i Bergen. Hun kjente at Gud var der. Gråten presset på 
og hun gikk bak i gangen så ingen skulle se henne gråte. 

– Jeg var trist fordi jeg hadde tatt avstand fra Gud.

Frelst
Etter dette begynte Johanna å komme regelmessig på møtene. 

– Jeg var skeptisk i begynnelsen, veldig skeptisk, smiler 
Johanna. Men Gud viste meg at dette ikke kunne være feil. 

Det gikk tre måneder fra første gang Johanna ble med Emilia 
på gudstjeneste til hun tok imot Jesus. Det skjedde 20. mars 2011. 
Under samlingen kunne folk med ulike behov komme frem til 
forbønn. Emilia, venninnen, gikk frem for å bli bedt for og 
Johanna ble med som støtte. Da hun stod der fremme ble hun spurt 
om hun ville ta imot Jesus – da var det helt naturlig for henne å si 
ja. Emilia så på henne med overraskelse i blikket. Den unge 
kvinnen som hun hadde bedt for så lenge tok nå imot Jesus som 
sin Herre og Frelser. Johanna fikk be frelsesbønn og om kvelden da 
hun satt hjemme og leste i Bibelen kjente hun en varme på ryggen 
og at Guds nærvær var tilstede. 

– Gud bekreftet at dette var riktig beslutning, sier Johanna 
glad. 

Menighetsfamilie
Foreldrene, som er Jehovas vitner, opplevde det vanskelig at 
Johanna var blitt en Jesu etterfølger, og derfor har de lite kontakt 

Hun stilte mange spørsmål og 
var veldig nysgjerrig på sin nye 
tro. Hun kunne ikke lære nok.
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med henne i dag. Johannas familie er geografisk langt borte i 
tillegg til at de sjelden snakker sammen, så det er godt for henne å 
ha menigheten. Her har hun møtt gode folk som har blitt hennes 
venner og familie. 

Et utrustende bibelskoleår
Som nyfrelst var Johanna regelmessig sammen med to damer i 
menigheten som hadde kjent Jesus lenge. Dette var et viktig og 
godt fellesskap for henne. Hun stilte mange spørsmål og var veldig 
nysgjerrig på sin nye tro. Hun kunne ikke lære nok, og bestemte 
seg for å gå på Bergen Bibelskole. Men som alenemor visste hun 
ikke hvordan hun skulle klare seg økonomisk. 

– Hvis jeg skal gå på bibelskolen må Gud gjøre det mulig, 
tenkte hun. 

Hun søkte om støtte hos NAV og lånekassen, og uten å ha fått 
svar begynte hun på bibelskolen i august 2011. Da skolen var godt 
i gang i september, fikk hun endelig svar – hun fikk de pengene 
hun trengte. 

– Undervisningen var kjempebra, sier Johanna entusiastisk. 
Hun opplevde at vranglæren fra oppveksten i Jehovas vitner 

ble tatt bort, og at hun fikk den kunnskapen om Gud hun trengte. 
Sammen med undervisningen fikk hun også praktisk erfaring. Da 

Gud åpnet øynene mine og viste meg hvor mye 
jeg trengte Jesus, og i ettertid kan jeg se at 
han alltid har vært der.

Som Jehovas vitne var hun vant til 
å snakke med ukjente mennesker 
på gaten, men nå skulle hun gå ut 
med evangeliet om Jesus Kristus 
– og hun skulle gjøre det på norsk.
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de lærte om Den Hellige Ånd og håndspåleggelse for eksempel, 
fikk hun allerede samme uke erfare dette. 

Da undervisningen om evangelisering kom kjente Johanna seg 
utfordret. Som Jehovas vitne var hun vant til å snakke med 
ukjente mennesker på gaten, men nå skulle hun gå ut med evange-
liet om Jesus Kristus – og hun skulle gjøre det på norsk. Dette var 
nytt og spennende. 

– Gud talte til meg om mennesker jeg skulle møte og ord jeg 
skulle dele. Det første steget er det vanskeligste, men når du først 
er i gang går det lett, smiler Johanna. 

Hun forteller om ei jente hun møtte i byen en dag: Johanna 
var nervøs for å snakke med henne, men tok kontakt i tro på at 
Gud skulle bruke henne. Jenta hadde også bakgrunn fra Jehovas 
vitner, og etter en prat inviterte Johanna jenta med på gudstje-
neste. Etter halvannen måned kom hun. Og hun valgte å gi livet 
sitt til Jesus. Ikke lenge etter ble også jentas søster frelst. 

Teamtur til Bolivia
Som en del av bibelskoleåret fikk Johanna reise til Bolivia på 
teamtur. 

– Det var gøy å føle seg som misjonær, forteller Johanna med 
et smil om munnen. Med den store fordelen at Johanna kunne 
språket i Bolivia flytende var hun ofte tolk for resten av gruppen. 
Det likte hun. Hun kunne også prate med enkeltpersoner på 
spansk, dele evangeliet og fikk oppleve at de tok imot Jesus. Gud 
gjorde store ting på denne turen og tusenvis av mennesker gav 
respons på evangeliets budskap. 

– Det var som om Gud åpnet øynene våre for et stort gjen-
nombrudd som allerede var i gang. Det var som om han spurte: vil 
du være med?

Store drømmer
Det er ingen tvil om at bibelskoleåret har vært en fantastisk reise 
for Johanna. Da året var over i juni kjente hun seg litt svak og 
trist. Hun drømte om ting hun ville gjøre i livet, for eksempel å nå 
ut med evangeliet til mange mennesker. Noen mente kanskje at 

Bolivia: Det var som om Gud 
åpnet øynene våre for et stort 

gjennombrudd som allerede var i 
gang. Det var som om han spurte: 

vil du være med?
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drømmene var litt vel store, og hun tvilte på om det hun drømte 
om virkelig kunne skje. 

Men så en dag ruslet Johanna en tur i sentrum. Hun møtte to 
unge gutter fra Australia som reiste rundt i verden og solgte 
klistremerker og lignende for å tjene til livets opphold. Da hun så 
dem talte Gud til henne om dem. Hun tok kontakt og fortalte dem 
at Gud hadde det de var på leting etter. Selv visste hun ikke hva 
det betydde. De fortalte at de var på reise for å finne seg selv. Da 
kjente Johanna at her skulle Gud bruke henne. Hun sa at hun 
skulle kjøpe det de hadde, men ville først fortelle litt om seg selv. 
Hun delte om hva Gud hadde gjort i hennes liv og om sin nære 
relasjon til Jesus. Frimodig spurte hun om hun kunne be for dem. 
Det sa de ja til. Da hun hadde bedt fortalte den ene gutten at han 
kjente en sterk fred. Den andre kjente en kribling i kroppen. 

– Vil dere ta imot Jesus? spurte Johanna. Midt i Bergen 
sentrum en solfylt junidag sa to unggutter fra Australia ja til å 
følge Jesus. De skulle finne seg selv, og fant Jesus. Gjennom dette 
talte Gud til Johanna ennå en gang. Hun skulle drømme stort, hun 
skulle få bruke sin livserfaring og bakgrunn til å møte mange 
forskjellige mennesker, vise dem hvem Gud virkelig er, og få lede 
mange til Jesus. 

– Jeg og Gud skal gjøre det sammen, sier Johanna med stor 
trygghet i stemmen. 

– Jeg har aldri følt meg særlig spesiell, men jeg vet at Gud er 
med meg og at han gjør noe fantastisk. Da kan han ta våre store 
drømmer og gjøre dem til virkelighet. n

Hun tok kontakt og fortalte dem 
at Gud hadde det de var på leting 
etter. Selv visste hun ikke hva det 
betydde. De fortalte at de var på 
reise for å finne seg selv.
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Tekst: Johanna Yvonne Sosa Hernandez 
farfala08@live.no

Tilrettelagt av: Norleif Askeland,  
norleifas@gmail.com

Kors på halsen

Jeg ser en jente som sitter ved siden av meg på 
norskkurset. Hun virker nysgjerrig på meg, og jeg stirrer 
på gullkjedet med korset som hun bærer rundt halsen. 
Jeg tenker at hun tror nok på Gud, men at hun ikke 
kjenner ham. Som Jehovas vitne fordømte jeg henne for 
korset hun bar. Idag er hun min bestevenninne og jeg har 
skjønt at det var jeg som ikke kjente Gud.

Jenta på norskkurset var kristen. Jeg fordømte henne fordi jeg som 
Jehovas vitne var opplært til å tro at Jesus døde på en påle, og at 
det var veldig galt å hevde at han døde på et kors. Min fordøm-
mende holdning til tross, Gud brukte henne til å trenge gjennom 
og inn i livet mitt. Hvordan kunne det være mulig? Jo, nettopp ved 
kraften i Jesu kors! 

For Kristus sendte meg ikke ut for å døpe, men for å forkynne evange-
liet, og det ikke med talekunst og visdom, så Kristi kors ikke skal 
miste sin kraft. (1 Kor 1,17) 

Slik var det også med denne unge kvinnen, det var kraften i 
budskapet om korset som virket (1 Tess 2,13). Det vil si at hun ikke 
levde for seg selv, men for Gud og hans kjærlighet til meg.

At Kristi kors mister sin kraft, betyr at budskapet om korset 
blir uten virkning. Mennesker har ikke kraften til å forandre seg 
selv, men kraften er fra Gud, gitt gjennom budskapet om Jesu død 

Yvonne Sosa Hernandez er fra Sør-Amerika 
og kom til Norge for ca. fem år siden. Etter 
å ha møtt en levende Jesus, begynte hun på 
Bergen Bibelskole høsten 2011. Les mer om 
Johanna i intervjuet Gud gjør drømmer til 
virkelighet. (Foto: Eilén Askeland) 



  13

på korset (Rom 1,16). Den åndelige realiteten er at vi døde med 
Jesus på korset. Og vi ble oppreist med ham til et nytt liv. Denne 
realiteten får vi del i ved troen på denne sannheten og overgi-
velsen til Jesus som Herre. Det er i dette nye livet i Jesus Kristus, at 
kraften ligger, kraften til all forandring og frihet fra mitt gamle 
“jeg” (Gal 3,13). 

Guds kjærlighet ble åpenbart ved at Jesus var villig til å lide 
for oss på korset (1 Joh 3,16). Det er ikke bare et symbol, men en 
realitet som setter fri. Jesus ble korsfestet i svakhet, men han lever 
i Guds kraft (2 Kor 13,4). Han døde som et menneske, identifiserte 
seg med vår syndige natur enda han var fullkommen (Rom 8,3-4). 
På vegne av oss alle smakte han fortapelsens gru. Han naglet 
skylden og synden til korset (Kol 2,14) og gjorde ende på makten 
den hadde over oss, slik døden og fienden heller ikke hadde makt 
over ham selv. 

Og så lærer han oss dette: 

Den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig. 
(Matt 10,38) 

Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for 
min skyld skal finne det. (Matt 10, 38-39)

Å være en etterfølger av Jesus, innebærer å ta sitt kors opp og 
bære det med glede. 

Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta opp sitt kors 
hver dag og følge meg. (Luk 9,23) 

Hva betyr det å ta opp sitt kors sitt kors? 
For det første sier Jesus at det er en nødvendighet å ta opp sitt 
kors. For det andre gir han det et innhold. Det å ta opp sitt kors 
handler om overgivelse, villighet til å la seg forandre av Gud, å 
ikke være lunken men brennende opptatt av det som er Guds vilje 
for oss. I forholdet til synd og det som verden har å gi, forklarer 
Paulus enkelt: “Regne dere derfor som døde for synden, men 

Det å ta opp sitt kors handler om 
overgivelse, villighet til å la seg 
forandre av Gud.
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levende for Gud i Kristus Jesus” (Rom 6,11), og viser til den 
kjennsgjerningen det er, at Gud inkluderer oss med Jesus både i 
hans død og hans oppstandelse. Det er dette som er de gode nyhe-
tene. 

Min venninne fra norskkurset bar på en integritet. Jeg kunne 
se at korset var en realitet i livet hennes. Hun var ferdig med selv-
rettferdighetens krav til andre. Hun verken så ned på meg eller 
kritiserte meg for noe av det som hadde gått galt i livet mitt. Det 
var ingen baktalelse å høre fra hennes munn. Når jeg hadde mange 
spørsmål, så søkte hun etter de rette svarene og viste meg ut fra 
Guds ord hva svarene var. Gjennom henne fikk jeg erfare det som 
står i Salomos ordspråk 17,17, at en venn viser alltid kjærlighet. 
Hun viste meg at Gud elsker mennesker også gjennom andre 
mennesker. Og jeg fikk erfare at Gud elsket meg, gjennom henne.

Det nye livet vi har fått, kan og skal leves ut fra et nytt sann-
hetsperspektiv: Sannheten om hvem Gud er og hvem vi har blitt i 
Kristus, gjennom troen på ham. Sannheten er at vi døde med Jesus 
på korset og ble reist opp igjen sammen med ham til et nytt liv. 
Dette nye livet er i oss, det flyter fra oss og det berører andre rundt 
oss, slik jeg opplevde at Jesus-livet i min venninne berørte meg. Vi 
styres ikke lenger av påvirkninger fra verden rundt oss, men av 
Jesus som er vår Herre og av vissheten i hjertet vårt om hva Gud 
vil. Selv om vi opplever at ting rundt oss ofte er vanskelig og 
utfordrende, så er fokuset vårt på Gud. Vi kan møte både frykt og 
andre ting, men hva vi velger å fokusere på styrer det vi gjør. Om 
vi gir etter for frykt, vil frykten forsterkes. Ser vi oss selv med 
Jesus på korset, vil vi bli frimodige og Gud vil styrke oss. Paulus 
stod fast i sannheten og skammet seg ikke over evangeliet som var 
Guds kraft til frelse (Rom 1,16). Han var radikal, kjente autoriteten 
sin i Kristus, kraften i Den hellige ånd, og bar korset sitt med 
frimodighet.

Et kors rundt halsen for å identifisere oss som kristne sier lite i 
seg selv, men vi er kalt til å vise at vi lever hans liv, at vi er stolte 
av vår Herre Jesu Kristi kors, for ved det er verden korsfestet for 
oss og vi for verden (Gal 6,14). n

Jeg kunne se at korset var en 
realitet i livet hennes. Hun var 

ferdig med selvrettferdighetens krav 
til andre. Hun verken så ned på 

meg eller kritiserte meg for noe av 
det som hadde gått galt i livet mitt.
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ANNoNSE

Sett datoen av i kalenderen

16.-21. juli 2013!
Sted: Hedmarktoppen

Se www.krinet.no etter 1.1.2013  
for mer info og påmelding
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En av Tromsøs mange innbyggere er Jung Im Kim. Hun 
bor langt fra sin fødeby, Busan i Sør Korea. Ofte er det 
kjærligheten som får en til å forlate far og mor og reise 
langt hjemmefra, ja helt til andre siden av kloden. Men 
Jung Im er ikke gift så det er vel kanskje ikke en mann 
som har ført henne til Norge. Eller vent nå litt, kanskje 
det er akkurat det som er sannheten, at kjærligheten fra 
Jesus har truffet hennes hjerte så inderlig at hun er villig 
til å følge ham hvor enn han tar henne med i verden.

Forandret liv og misjonskall
Jung Im vokste opp sammen med sine søstre i en buddhistisk 
familie. For mange koreanske familier er det viktig med gutter i 
søskenflokkene, men her var det bare jenter. Jung Im tok fort  
oppgaven med å vise, spesielt faren, at jenter er like gode som 
gutter. Hun kunne klare det hun satte seg fore, selv om hun ikke 
var gutt. 

Jung Im lærte hjemme at Gud er for de svake, og i hennes 
familie var det utenkelig at noen skulle bli kristne. Hun ble invitert 
med på en kristen samling av en studievenninne og fikk høre om 
Moses som var i Guds plan der han lå i sivkurven. Herren hvisket 
henne i øret at han var der akkurat nå og at han elsket henne. 
Jung Im gav respons og tok imot Jesus som sin Herre. 

På reise med Jesus 

Tekst: Øydis Karlsen 
oydis.merete@gmail.com

Foto: Private

Jung Im har et spesielt hjerte for netserne i 
Nord-Russland. 
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Hun følte tidlig at det var misjonær Gud hadde kalt henne til, og 
hvor var det mer naturlig å starte enn i familien? Den eneste utfor-
dringen var at ingen i familien ville høre på det hun fortalte. For å 
unngå konfrontasjoner inngikk de en avtale om at det ikke skulle 
være noe trosprat hjemme. Men det betydde ikke at kallet hun 
opplevde var feil eller endret, hun måtte bare velge en annen 
innfallsvinkel. Hun valgte å bruke mye tid i bønn for familien. 

Et løfte brytes
Mammaen til Jung Im fikk kreft og legen kunne ikke love henne 
lyse fremtidsutsikter. Jung Im så seg nødt til å bryte løftet hun 
hadde gitt om å ikke snakke om tro i familien. Hun forkynte evan-
geliet og mammaen tok imot, men først måtte hun bare be Buddha 
om forståelse for at hun valgte å ta imot Jesus som Herre i sitt liv. 
Jung Im bad også om helbredelse for moren og Herren svarte. Det 
var ikke lenger behov for verken cellegift eller strålebehandling. 
Mammaen var helbredet og miraklet ga ringvirkninger for fami-
lien. En etter en ble Jung Ims søstre frelst og til sist gav også 
pappaen livet sitt til Gud. De ble alle døpt og disipler av Jesus. 
Misjonsarbeidet i hjemmet var ferdig og Jung Im kunne trygt 
forlate dem – de vokste i Herren og hadde gode venner som kunne 
hjelpe dem videre på veien.

Utrustet til tjeneste
Jung Im tar jordmorutdannelse for å kunne være til hjelp når hun 
skal reise ut som misjonær. Hun får mulighet til å reise på kore-
ansk DTS (Disippel-trenings-skole med organisasjonen Ungdom i 
Oppdrag) i Sverige for også å bli istandsatt åndelig. Hun har ikke 
vært lenge i Sverige før hun opplever at Gud sier til henne at hun 
ikke trenger bli misjonær. Dette er ett sjokk for Jung Im siden det 
er dette hun hele tiden har ønsket. Kan Gud ha ombestemt seg? 
Hun søker og kjemper med Gud i bønn og spør hvorfor hun ikke 
skal reise ut som misjonær. Gud minner henne på at det ikke er 
gjerningene hun kan utføre for ham som gjør at han elsker henne. 
Hun ser at det forholdet hun har hatt til foreldrene der hun gjorde 
gode gjerninger for at de skulle se at de ikke hadde behov for en 
gutt i familien, har hun tatt med seg i forholdet sitt til Gud. Hun 

Bilde fra en av Jung Ims misjonsreiser til 
Salekhard i Yamal, nord i Russland.

Hun valgte å bruke mye tid i bønn 
for familien.
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ønsket å vise Gud hvor høyt hun elsker ham ved å gjøre mest 
mulig gjerninger. Hun gav Gud rett og gav alt til ham og han 
svarte med å gjøre et helbredende verk på dypet av hjertet hennes.

DTS-en nærmer seg slutten og Jung Im er klar for å reise 
tilbake til Korea. I denne prosessen dukker ønsket om å bli 
misjonær opp igjen. Hun er usikker på hva hun skal gjøre i forhold 
til dette, men Gud vet råd. Han sier at om hun ønsker å reise ut 
som misjonær så er det klart hun kan gjøre det. Han forklarer at 
hennes hjerte er endret og at hun er klar til å ta ett steg om gangen 
i tillit til Ham. Hun får muligheten til å reise til England på UIO-
skole (Ungdom i Oppdrag) men er usikker på hva hun skal gjøre 
siden hun ikke har pengene som trengs for å finansiere oppholdet. 

Netserne bor i telt på tundraen nord i Russ-
land og flytter rundt med reinsdyrene. 
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Herren har imidlertid sagt at han skal sørge for henne og hun får 
muligheten til å gå i tro og vise at hun virkelig stoler på det han 
har sagt. Når skoleåret er gjennomført og status skal gjøres opp er 
svaret klart – Herren har holdt det han lovte, han er trofast.

Nytt misjonskall
Tilbake i Korea opplever Jung Im at Herren kaller henne til å reise 
langt mot nordvest når hun søker ham i bønn. Dette er ikke helt 
hva hun hadde tenkt seg. Hun har en klar forestilling om at folk i 
Skandinavia klarer seg selv og ikke har bruk for misjonærer. Men 
hun har tatt valget om at hun vil følge Herren, så hun reiser i tro 
til at han vet hva som er best. Gud viser henne at hun ikke bare 
skal være i Skandinavia, men at han har større planer for henne.

Jung Im kom til UIO Borgen (Ungdom i Oppdrag-base i Troms) 
og jobbet der i mange år før hun flyttet til Tromsø. Her bor hun i 
dag i nykjøpt leilighet og jobber som sykepleier ved Universitetssy-
kehuset Nord Norge, samt er en del av Kristent Fellesskap i Tromsø. 
Hun er fortsatt en kvinne som ber til Gud, og jeg fascineres av 
hennes iver når hun forteller om joggeturer der hun ber til Gud for 
byen som hun er en del av. Det er ikke slik at hun jogger en gang 
iblant, nei hun er en ivrig jogger og takker ikke nei til ett mara-
tonløp om anledningen byr seg. Hun forteller at når andre damer 
ser på glitter og stas i butikken er hun mer opptatt av hva som er 
nytt innenfor løpssko.

Jung Im har vært på flere misjonsreiser i nordområdene, blant 
annet til tundraen i Russland. Hun har opplevd at Herren er trofast 
og har holdt sitt ord om at han skal sørge for henne. Hun har et 
spesielt hjerte for nentserne og griper sjansene Gud gir henne til å 
reise ut. Men også i hverdagen er hun bevisst på å være der for 
andre, og hun deler villig sin erfaring fra livet med Gud. Hun kan 
slappe av og leve i nuet. Hun overbevises gang på gang om at 
Herrens plan er den beste plan å følge. n

Familien fra Sør-Korea besøker Jung Im i 
Tromsø.

Gud minner henne på at det ikke 
er gjerningene hun kan utføre 

for ham som gjør at han elsker 
henne.
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ANNoNSE

Lyden av familiejul. Et knippe ekte og ferske julesanger skrevet av Rune Ørnes, 
og spilt inn av hele familien Ørnes. Julestemning med mening.
Hør smakebiter på Youtube!

Bestill på www.mudistore.no eller rune.ornes@gmail.com. 150 kr.

5.     Det é jul!

Familien Ørnes

1. Det é jul

2. Theodors julesang 

3. Juletid i Alsvåg

4. Dagen før dagen

5. Julesangen æ søng

6. Stallen der Jesus lå

7. Ære tell Gud i det høye

8. Nu é det jul igjen

9. Julefred

10. Ære være Gud

11. Du é min

    Det é jul!
  Familien Ørnes

2012 © Rune Ørnes, Amoroso Music. Alle rettigheter er forbeholdt eier av det innspilte verk. 

Uten tillatelse er kopiering, utleie, utlån, offentlig framføring og radiosending forbudt.Det é jul!
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Virkelighetsforståelse

For en generasjon siden hadde vi en sterk felles 
opplevelse av virkeligheten i Norge. NRK hadde monopol 
på TV og radio, og det å være norsk var ganske enkelt å 
definere. I dag er virkelighetsoppfatningen vi møter i 
Norge mye mer sammensatt. På TV ser vi programmer om 
telepati, spøkelser og hjemsøkte bygninger på den ene 
kanalen, og militant ateisme på den andre. Mer enn noen 
gang er det viktig å ha et bevisst forhold til hvilken 
virkelighetsforståelse vi har. Hva bygger vi våre tanker og 
meninger om livet, døden, historien og framtiden på?

Det er et mangfold av virkelighetsoppfatninger som preger 
samfunnet. Vi ser framveksten av ”pick and choose” på de fleste 
områder. Folk på gata svarer med den største selvfølgelighet at de 
tror på Jesus, går i kirka og at reinkarnasjon beriker deres tro. 

Guds ord sier at i Kristus er 

“alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, 
troner og herskere, makter og åndskrefter - alt er skapt ved ham og til 
ham.” (Kol 1,16) 

Vi trenger å ha en virkelighetsforståelse som bygger på Guds ord 
– se verden på Guds måte.

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)
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Gud har skapt verden
Som kristne tror vi at Bibelen forteller hvem Gud er, at verden er 
skapt av Gud, og at den tilhører ham. Han har lagt premissene for 
livet, naturlovene og økosystemene, og han satte mennesket til å 
styre verden og forvalte skaperverket (1 Mos 1,27-28). Bibelen 
forteller oss at mennesket ga autoriteten over jorda til Satan (1 
Mos 3,1-7), men at dette bare varte fram til Jesu kom. Jesus Kristus 
kom til jorda og vant tilbake autoriteten over den (Matt 28,18; Ef 
1,18-23). Satan er beseiret, og Guds endelige dom vil gjøre dette 
tydelig for alle. 

Guds rike kommer
Gjennom Jesus har Guds rike kommet (Mark 1,15), og han er Herre 
over hele jorda (Matt 28,18). De som tar imot Jesus som Herre og 
Frelser blir borgere av Guds rike, og får i oppdrag å utbre Guds 
rike og fortrenge djevelens innflytelse (Rom 10,9-10; Matt 28,19-
20; Joh 20,21; Apg 8,12). Guds rike vil seire og Satan vil for alltid 
vil være knust (Åp 21-22). Verden beveger seg lineært mot et 
klimaks, der Guds rike vil styre helt og fullt, og der mennesket 
lever sammen med Gud i all evighet. Gud vil til slutt dømme 
verden, og alle mennesker vil stå ansvarlig for sine liv foran han. 
Kristen verdensforståelse skiller seg her klart fra buddhistisk og 
hinduistisk fordi vi ikke tenker syklisk (reinkarnasjon for eksempel) 
men lineært – at vi har ett liv vi skal forvalte, og at vi må svare 
for dette livet overfor Gud. 

Å forstå verden slik Gud gjør
Menneskets synd – syndefallet – førte til åndelig død (1 Mos 
3,3-6). Menneskets ånd, vår evne til nært fellesskap med Gud, 
døde. Vi ble styrt av ytre ting – lover, forskrifter, retningslinjer og 
påbud – og mistet det nære fellesskapet med Gud. Men Jesus gjen-
opprettet relasjonen vår til Gud slik at vi kan leve nært sammen 
med Gud som Far (Ef 2,11-22; Jer 31,33; 2 Kor 5,18). Det nye livet 
i Jesus Kristus er et liv i fellesskap med ham der vi kjenner Gud 
(Rom 8,15; 14,17; Ef 2,19-22). Vi er født av Ånden, som gjør at vi 
kan se Guds rike og igjen leve i verden ut fra Guds perspektiv. Den 
synlige og usynlige verden blir en del av vårt integrerte univers. Vi 

Gud har lagt premissene for livet, 
naturlovene og økosystemene,  
og han satte mennesket til å styre 
verden og forvalte skaperverket.
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er Guds medarbeidere, og ikke bare kasteballer for omstendighe-
tene. 

Gjennom Den hellige ånd får vi åpenbaring – åndelig innsikt – 
som gjør at vi forstår verden på Guds måte (1 Kor 2,9-15). Vi 
forstår at alt her på jorda har opphav i det usynlige (Hebr 11,3). 
Det blir viktig for oss å leve ut fra hva Gud sier i sitt ord, gjør ut 
fra sin plan og gjennomfører ved sin Ånd. Vi planlegger ikke 
livene våre ut fra egne behov og ønsker, men vi vil starte hos Gud 
i alle ting. Lovsang, tilbedelse, bønn og Guds ord blir en daglig 
ingrediens i livet vårt. For gjennom det blir vi involvert i 
himmelske realiteter. 

Et godt eksempel på å se verden fra Guds perspektiv finner vi i 
Bibelen da profeten Elisja er omringet av arameerne. Elisja bevarer 
roen fordi han ser himmelske realiteter – himmelens hær som er 
rundt dem – mens tjeneren er livredd fordi han kun ser soldatene 
som er ute etter dem. Gud åpner tjenerens øyne så han får se at 
han har full kontroll over situasjonen (2 Kong 6,15-17 ).

Guds ordning i skaperverket
For å leve i en kristen virkelighetsforståelse, trenger vi å forstå 
Guds ordning. Gud skapte verden med en orden som opprettholder 
og fremmer livet. Dette gjenspeiler seg i naturlovene og økosyste-
mene som er lovmessig og livsfremmende. Jesus henviste til 
skaperverket for å forstå Guds rike (Mark 4,26-29). Guds ordning 
viser seg i familien, menigheten og nasjonen (samfunnet). På alle 
disse områdene har Gud gitt sin autoritet til mennesker for å 
beskytte og fremme livet (1 Mos 2,18-25; Ef 5,21-29; 1 Pet 3,1-7; 1 
Tim 3,1-7; + 3,15; 1 Tess 5,12; Tit 1,5-9; 1 Pet 5,1-5; Rom 13,1-7; 
1 Pet 2,13-17). 

Guds ordning gjenspeiler Gud og hans autoritet. Gud er tre og 
samtidig en, og i Gud er det underordning, enhet og overflod av liv 
(Joh 5,19-23; 5,30; Joh 6,38; Joh 16,14-15; 1 Kor 11,1-3; 1 Kor 
15,20-28). På samme måte som skjelettet bærer og holder kroppen 
sammen, er Guds ordning det som bærer og holder livet oppe. Når 
vi kjenner Gud, forstår vi sann og god autoritet, og at autoritet og 
ordning ikke er for å begrense og hindre, men for å fremme og 
beskytte livet. 

De som tar imot Jesus som Herre 
og Frelser blir borgere av Guds 

rike, og får i oppdrag å utbre 
Guds rike og fortrenge djevelens 

innflytelse.



  25

Den usynlige verden
Bibelen gir oss ikke en entydig framstilling av den usynlige verden. 
Men den viser oss at virkeligheten er mye større enn bare det 
fysiske som vi kan observere og analysere med naturvitenskapelige 
metoder. Med den usynlige verden mener jeg det som Bibelen 
beskriver om den åndelige verden, og som omfatter alle slags 
engler og åndskrefter. Vi ser stykkevis og delt, og må være 
varsomme med å trekke for klare konklusjoner der Bibelen ikke er 
tydelig (1 Kor 13,12; Ordsp 25,2). Men samtidig vil vi som er født 
på ny, få en innsikt i det som har med Guds rike å gjøre. Han gjør 
oss til medarbeidere i sin plan som omfatter alt i himmel og på 
jord (Ef 1,9-10). 

Djevelen og onde ånder
I Bibelen er engler og onde ånder beskrevet som en del av virkelig-
heten mennesker forholder seg til. Paulus sier til og med at vi skal 
dømme engler (1 Kor 6,3). 

Jorda er en kamparenaen for slaget mellom Satan og hans 
demoner (falne engler), og Gud og hans hær. På grunn av Jesu død 
og oppstandelse har Satan allerede tapt kampen, men det vil ikke 
bli synlig for alle før ved den nåværende verdens ende. Da felles 
dommen over Satan og all ondskap (Kol 2,15; 1 Joh 3,8; Apg 
10,38). Utfallet er allerede gitt, men fram til dommens dag vil 
Satan prøve å forføre mennesker for å gjøre mest mulig skade (1 
Mos 3,1-7; 2 Kor 11,3; 1 Joh 2,16; Matt 13,39; Jak 4,7; 1 Pet 5,8; 
Ef 2,2; 6,12; 2 Kor 4,4). 

Ved å åpne opp og gi rom for djevelen kan mennesker bli 
besatt (Matt 8,16; 12,22). Vegen ut i frihet kommer gjennom å 
møte han som er sterkere, Jesus Kristus. For Jesus var det å drive 
ut onde ånder et tegn på at Guds rike (styre) hadde kommet til jord 
(Matt 12,28; Luk 11,20).

Engler
Engler er ånder i Guds tjeneste (Hebr 1,14). De har operert i hele 
historien, og er virksomme også på jorda. De sendes av Gud med et 
oppdrag, og deltar i å fremme Guds frelsesplan. Det er mange 
eksempler på dette i Bibelen. I Det gamle testamentet ser vi det 

Vi har ett liv vi skal forvalte, og vi 
må svare for dette livet overfor Gud. 
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blant annet da Hagar rømte fra Sara (1 Mos 16,7; 21,17 ), da 
Abraham ble satt på prøve av Herren (1 Mos 22,11) og i da Israels-
folket vandret i ørkenen (2 Mos 23,20-23). 

I Det nye testamentet ser vi at englene er aktive når Gud bryter 
gjennom med nytt liv: I forbindelse med Johannes’ og Jesu fødsel 
(Luk 1,11-20; 1,26-36; 2,9-13). I Apostlenes gjerninger beskrives 
flere eksempler: en engel åpner fengselsportene for apostlene (Apg 
5,19) og sørger for at evangeliet kommer til Kornelius’ hus (Apg 
10,3: 10,22; 11,13). 

I artikkelen “Menigheten – Guds redskap i universet” skriver 
jeg videre om hvordan en virkelighetsforståelse bygd på Guds ord 
har konsekvenser for hva vi tenker om det vi gjør som menighet, 
og hvordan vi lever hverdagslivet – med et himmelsk perspektiv. n

Gjennom Den hellige ånd får vi 
åpenbaring – åndelig innsikt – som 

gjør at vi forstår verden på Guds 
måte.
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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 fleire 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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Menigheten –  
Guds redskap i universet

Tekst: Terje Dahle,  
tedahle@gmail.com

Noen tror at menighet bare er for mennesker. Da blir det 
som skjer når Guds folk samles preget av menneskelige 
meninger og aktiviteter – et endimensjonalt perspektiv. 
Men menigheten er for Gud, og han har noe mye større i 
tankene: Han vil at menigheten skal være et sted der 
himmel og jord møtes og Guds vilje skjer: Guds redskap i 
både den synlige og usynlige verden – ja, i hele universet.

Født av Ånden – forstå åndelige ting
Da Jesus møtte Nikodemus (Joh 3,1-17) kolliderte Jesu beskrivelse 
av livet med Nikodemus’ virkelighetsoppfatning. Jesus sa til  
Nikodemus at for å forstå virkeligheten slik Gud gjør, må vi bli 
født av Ånden.

Menigheten er arenaen for de som er født av Ånden, et sted 
der himmel og jord møtes. Der lever mennesker som kjenner Gud 
jordnære liv – med et himmelsk perspektiv. Vi vil først forstå den 
fulle verdien av alt som skjer når Guds folk samles når vi har en 
virkelighetsforståelse bygd på Guds ord.

I menigheten kan vi gjøre ting som virker rart hvis du bare ser 
den synlige delen av det. For eksempel dåp. For de som bare ser 
det menneskelige er dåp noen som blir dukket under vann og blir 
våte. De som ser åndelige realiteter ser et menneske som blir fridd 
fra sitt gamle liv, får et nytt liv som etterfølger av Jesus og blir 
ikledd Jesus Kristus (Rom 6,4).

Terje Dahle, gift med Lise. Tre voksne barn. 
Apostel for menigheter som står sammen i 
Kristent Nettverk i Norge. 
(Foto: Katrine Kjøllesdal)
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Menigheten er Jesu kropp (1 Kor 12,27). Den ene betydningen 
av dette er at menigheten er et sted der mennesker får oppleve 
tilgivelse, frelse og nytt liv. Det er et sted der Guds liv flyter, slik at 
Jesu kropp blir styrket, mennesker blir hele og sterke og får 
fungere i kall og gaver som Gud har lagt ned i dem. Menigheten 
blir et sted der en integrert virkelighetsforståelse erfares. Vi erfarer 
omsorg og empati fra andre mennesker, og Guds kraft gjennom 
helbredelse, forbønn og profetisk tale (Rom 12,5-14).  

Den andre betydningen av at menigheten er Jesu kropp er at 
Gud bruker den til å demonstrere sin visdom og makt i den usyn-
lige verden, til å forkynne for makter og myndigheter (Ef 3,10-11; 
Ef 6,12; Kol 1,16). Det som skjer har ikke nødvendigvis noe med 
oss å gjøre, eller er noe som skjer for vår skyld – vi er redskaper 
Gud bruker.

Ofte har det en betydning både i den synlig og usynlige verden 
når Gud demonstrerer sitt rike. Ta for eksempel demonutdrivelse: 
mennesker blir fri fra en forferdelig plage (den synlige verden), og 
Satan blir minnet om at Jesus er Herre og at han en dag skal bli 
drevet bort for alltid (den usynlige verden).

Bønn
I livet til en som tror skjer møtet mellom himmel og jord på flere 
måter. En av dem er bønn.

Jesu ba, og han lærte disiplene å be – blant annet om at Guds 
vilje skal skje på jorden som i himmelen (Luk 11,1-13). Jesus sier at 
vi alltid skal be og ikke gi opp (Luk 18,1-8). Når vi ber, er vi Guds 
medarbeidere i å fremme hans vilje på jorden. Det at vi har en 
kamp mot mørkets makter, gjør også at vi ber (Ef 6,10-20). Gud har 
til og med gitt oss makt til å løse og binde, dvs slippe Guds krefter 
til og stoppe den ondes innflytelse (Matt 16,19). Det å drive ut 
onde ånder er en del av det å følge i Jesu fotspor og bringe hans 
rike til jorden (Mark 16,16-18).

Jesus sa til Johannes at han skulle komme opp til ham og få se 
hva Gud vil gjøre (Åp 4,1). Det er det som ligger i bønn: å se hva 
Gud gjør, og be i henhold til det. Når vi ser dette, blir bønn spen-
nende og engasjerende!

I menigheten lever mennesker 
jordnære liv – med et himmelsk 
perspektiv.
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Tungetale
Få ting har blitt så mye latterligjort som tungetale. Mange knytter 
det til hysteri og ekstase der folk mister besinnelse og kontroll. 
Men tungetale en gave fra Gud som alle kristne får gjennom dåp i 
Den Hellige Ånd (Apg 1,8; 2,1-4; 10,44-47; 19,6). Tungetale er 
uforståelig og tåpelig for de som ikke tror, men for oss som kjenner 
Jesus er det å be i tunger oppbyggelig. Det er åndelig bodybuilding 
(1 Kor 14,4). Gud vet at tungen er et redskap som har makt til både 
liv og død (Ordsp 18,21). Derfor er tungetalen et redskap fra Gud 
for å bruke tungen til å spre liv og velsignelse.

Lovsang og tiledelse
I  Det gamle testamentet leser vi om at Juda ble omringet av en 
mektig hær. De var i utgangspunktet dømt til nederlag, men Gud 
talte til folket om at de ikke skulle være redde eller motløse, men 
tilbe og lovsynge Herren. Folket fokuserte på Gud: lovsang, tilba, 
ropte og jublet for ham – og Gud vant seieren for dem  
(2 Krøn 20,1-22).

Da Paulus og Silas var urettmessig fengslet, hadde de god 
grunn til å klage, men de valgte heller å synge lovsanger og tilbe 
Gud (Apg 16,25-33). Og Gud brøt inn ved å løsne lenkene, åpne 
fengselsdørene og gi frelse til fangevokteren. De som har en 
bibelsk virkelighetsforståelse, ser hvor viktig lovsang og tilbedelse 
er. De vil ikke la seg styre av dagsform og omstendigheter, men 
takker Gud under alle forhold. De synger ikke bare sanger, men 
deltar i et himmelsk kor som tilber Gud og fremmer hans rike  
(Åp 4,2-11).  

Brødsbrytelse
Når Guds folk samles, feirer vi Jesu død og oppstandelse. Vi bryter 
brød og drikker vin – en proklamasjon inn i den usynlige verden 
om at en dag skal vi alle samles til festmåltid i himmelen. Ytre sett 
kan brødsbrytelse se hverdagslig ut, og det er riktignok noe som 
ofte skjer i hverdagen over et middagsbord når venner møtes. 
Brødsbrytelse krever ikke spesielle seremonier, autorisert personell 
eller spesielle hus. Jesus selv demonstrerte dette  
(Matt 26,26-28).

Når vi ber, er vi Guds 
medarbeidere i å fremme hans 

vilje på jorden. 
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Ser vi verden fra Guds perspektiv deltar vi i brødsbrytelse med 
glede og ærefrykt fordi de vet at når vi bryter brødet proklamerer 
vi Jesu seier. Liv, kraft og helse flyter mellom oss når vi lever i 
forsoning med Gud og hverandre. Og vi vet at Guds ord sier at den 
som deltar med feil holdning, vil spise og drikke dom over seg selv, 
noe som kan føre til sykdom og død (1 Kor 11,20-34). 

Hodedekke – et autoritetstegn for engler
Når kvinner ber eller profeterer i menigheten har de noe på hodet, 
og når menn ber eller profeterer har de ikke noe på hodet  
(1 Kor 11,4 -10). Dette er for englenes skyld sier Bibelen, og det 
demonstrerer Guds ordning i menigheten. Gud har gjennom 
menigheten et sted på jord der hans liv og ordning demonstreres. 
Sett med mennesklige øyne kan dette virke unødvendig, tåpelig og 
diskriminerende, men sett fra Guds perspektiv er det en proklama-
sjon i den usynlige verden. Vi ber og profeterer med tildekket eller 
utildekket hode for englenes skyld, og tar del i et åndelig arbeid 
sammen med englene for å fremme Guds rike.

Åndelige gaver
De åndelige gavene åpenbarer den usynlige verden gjennom kraft, 
helbredelse, kunnskap, visdom og tegn (1 Kor 12,1-11). Når vi 
bruker disse gavene, kommer Gud til mennesker med liv og helse, 
mot og kraft, framtid og håp. Gavene gir oss guddommelig hjelp i 
livets situasjoner, og viser oss at Gud bryr seg. De som ser verden 
fra Guds perspektiv ber og har en forventning til at Gud vil bruke 
dem med sine gaver i møte med utfordringer.

Et eksempel er profetisk tale, som er å tale Guds plan og vilje 
til mennesker eller inn i en situasjon. Profetisk tale setter himmel 
og jord i bevegelse fordi det tar sannheter fra Gud inn i vår synlige 
verden. Det fører til en åndelig kamp for å gå inn Guds vilje – 
Paulus sier at vi skal stride i forhold til profetiske ord (1 Tim 1,18).

Guds inngrep mot hykleri
Ananias og Saffira var en del av den første menigheten i  
Jerusalem. De ble enige om å lyve om pengene de ga apostlene 
etter å ha solgt en eiendom. Gud brøt inn og dømte der og da, og 

Tungetale er uforståelig og tåpelig 
for de som ikke tror, men for oss 
som kjenner Jesus er det å be i 
tunger oppbyggelig. Det er åndelig 
bodybuilding.
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de døde (Apg 5,1-11). Dette kan virke brutalt fra en menneskelig 
synsvinkel, men hykleri er noe Gud hater (jf. Jesu oppgjør i Matt 
23,1-36). Problemet var ikke at de beholdt noe av pengene, men at 
de ikke var ærlige. Fra et åndelig perspektiv er skadevirkningene 
av å overse hykleri større enn å stoppe det i fødselen. Resultatet av 
Guds dom over Ananias og Saffira ble økt gudsfrykt og gjennom-
slag for evangeliet. 

Relasjoner
Da Adam og Eva ga etter for fristelsen til å bryte relasjonen med 
Gud gjennom ulydighet og vantro, fikk Satan herredømme i 
verden. Fra da av ble fiendskap og splittelse en del av hverdagen 
til menneskene. Men Jesus drepte fiendskapet på korset  
(Ef 2,14-19), og vi kan leve i enhet og fred på grunn av Jesu seier.

En forutsetning for enhet og fred er å ha en ydmyk holdning 
slik at vi lever i samme ånd som Jesus (Ef 4,1-3; Fil 2,1-10). Det 
innebærer blant annet å leve i tilgivelse (Kol 3,12-13). Hver gang 
vi tilgir hverandre og forsones forkynner vi seier over mørkets 
krefter (Matt 18,21-35). Derfor er det viktig å forstå hvor giftig 
sladder og baksnakking er i Guds rike. Det har stor åndelig betyd-
ning langt ut over de synlige relasjonene til våre medmennesker 
(Ef 4,25-32). Måten vi lever sammen på avgjør hvor mye rom 
Ånden får mellom oss. Gud er lys – han er åpen, sann og nær.  
Å vandre i lyset er å leve i fellesskap med Gud og mennesker, 
begge deler er viktig (1 Joh 1,5-7).  

Lev i himmelske realiteter
Det er lett å bli så fokusert på menneskene vi skal nå med evange-
liet at vi lar deres ønsker og behov styre hvilke valg vi gjør. Det 
kan føre til at vi vanner ut budskapet og blir selgere av evangeliet 
i stedet for etterfølgere av Jesus. Resultatet blir mye anstrengelse 
og lite frukt.

Jesus sa at han er ovenfra (Joh 8,23). Som Jesu etterfølgere er 
vi også kalt til å komme ovenfra – ha en virkelighetsforståelse fra 
Guds perspektiv. Vi starter hos Gud i møte med livets utfordringer 
og spørsmål. Han frir oss fra et endimensjonalt, menneskelig 
perspektiv på livet og vi forstår at alt vi ser har sitt opphav i det 

Lovsangere med bibelsk 
virkelighetsforståelse synger 
ikke bare sanger, men deltar i et 
himmelsk kor som tilber Gud og 
fremmer hans rike.

Vi bryter brød og drikker vin – en 
proklamasjon inn i den usynlige 
verden om at en dag skal vi alle 
samles til festmåltid i himmelen.
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usynlige (Hebr 11,3). Vi lever et liv i tro som gjør at vi møter utfor-
dringer uten klaging og følelse av nederlag. Gud får bruke sitt folk 
til å sette dagsorden – bringe himmelen ned på jord, og være initi-
ativtakere for rettferdighet, glede og fred i Den hellige ånd. n

Vi ber og profeterer med tildekket 
eller utildekket hode for englenes 
skyld, og tar del i et åndelig arbeid 
sammen med englene for å fremme 
Guds rike.

Når vi bruker de åndelige gavene, 
kommer Gud til mennesker med liv 
og helse, mot og kraft, framtid og 
håp.
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Hvor lenge har du kjent Jesus?
Helt siden jeg var barn, så lenge jeg kan huske har jeg trodd på 
Jesus. Men jeg har ikke alltid hatt et like nært forhold til Jesus som 
jeg har i dag. Jeg anser meg til bare å ha vært religiøs fram til jeg 
var 32 år. Da opplevde jeg et møte med Jesus som jeg regner som 
min frelsesopplevelse. Jeg ble den gangen kalt til å lese i Bibelen. 
Jeg hadde ingen bibel og dro derfor til byen og kjøpte en. Jeg 
tilhørte Den Norske Kirke og gikk til gudstjeneste og noe i indre-
misjonsmiljø. Jeg hadde søndagsskole og  tenårings-samlinger 
noen år.

Hva er det beste bønnesvaret du har fått?
Jeg har fått mange bønnesvar og forventer flere. Det er vanskelig å 
holde fram noen som det beste, da alle har det beste i seg fordi det 
var svar på behovet der og da. Men jeg kan nevne et bønnesvar 
som går på at Jesus har gitt meg trofaste kvinner å be sammen 
med de siste åra. Jeg hadde i flere år ikke noen å be sammen med. 
Dette var et savn og jeg la det fram for Gud. Det gikk et par år tror 
jeg før noe skjedde. Da fikk jeg på forunderlig vis en åndsfylt og 
sterk kvinne å be sammen med. Vi opplevde flere bønnesvar og 
etter hvert  kom to nye kvinner til, så nå er vi fire som samles en 
gang i uka til fast tid og ber. Jeg opplever at Den hellige ånd virker 
med og lærer oss stadig nye ting om bønn.

3 kjappe spørsmål
Aud Oddrun Grønning

Tekst og foto: Kristine Tvedt Salvesen, 
kristinetvedt@yahoo.no
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Hvilken av historiene i Jesu liv beskrevet i Det nye 
testamentet ville du ha vært med på og hvorfor?
Jeg kunne tenkt meg å vært tilstede på Golgata da Jesus ble kors-
festet: Denne svært dramatiske og samtidig forunderlige hendelsen 
som brakte forløsning og frelse til menneskeheten. Da det skjedde 
forstod ingen hva og hvorfor det skjedde bortsett fra at de så 
mannen Jesus korsfestet. Først i ettertid forstod disiplene at Jesus 
måtte la seg korsfeste. Jeg har den fordelen å ha fått evangeliet 
forkynt i ettertid og har fått oppleve forløsningen ved at han gav 
sitt blod på Golgata for at jeg skulle bli renset for synd. Han har 
åpnet en ny og levende vei, forsoningens vei, inn til Guds trone for 
meg og for alle mennesker. n

Aud Oddrun Grønning
71 år
Kommer fra Tromsø, bor på Kvaløysletta.
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Engler i vinden

Tekst: Dagfinn Trohjell 
dagftr@online.no

Har du englevakt? Er du ”en engel”? Blir du båret på 
englevinger? Det er på ingen måte uvanlig at Bibelens 
innhold preger vår dagligtale, så også når det kommer til 
engler. Men hva sier egentlig Bibelen om engler, hvem er 
de, hva gjør de og hvorfor? Og liker de også Baconost på 
grovbrød? Er de til for deg eller tjener de Gud, eller 
kanskje begge deler?  

Tror vi på engler?
Oppmerksomhet, omtale og tro på engler har eksistert i mange 
tusen år og har også overlevd vår materialistiske og vitenskapelige 
tidsalder. Læren om engler som i dag synes å få mest omtale, tyder 
på at noen baker etter sin egen oppskrift eller “maler sin egen 
kake”. 

Selv om vi ikke alltid kjenner igjen budskapet sammenlignet 
med Bibelens lære, så kan vi se positivt på at det ligger en søken 
etter noe mer hos mange. I stedet for likegyldighet er det ikke det 
verste man kan gjøre å søke noe åndelig, noe overnaturlig, noe 
som kan gi håp og styrke i hverdagen. I stedet for kritisk å påpeke 
at tampen ikke brenner i det hele tatt, kan vi heller peke på det 
bedre alternativet til åndelig kontakt og hjelp i livet: Jesus kan gi 
deg et nytt liv og plante en kraft i deg som gir retning, styrke for 
dagen og mening med livet.

Dagfinn (37) er bosatt på Vaksdal utenfor 
Bergen sammen med sin kone Lise og fem 
barn. Dagfinn er utdannet siviløkonom og 
statsautorisert revisor og arbeider som  
Konsernregnskapssjef i Kavli.  
(Foto: Stein Ørnha
ug)

I denne artikkelen ser vi litt nærmere 
på Bibelens fundament for forståelse av 
engler og reflekterer over noen trender i 
samfunnet. 
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Bagasjen vi har fra vår barnetro er full av engler. Du kjenner 
sikkert mange sanger og bønner som formidler Guds omsorg og 
vern uttrykt gjennom engler som omgir oss. Er du ”hokjønn” har 
du sikkert også syslet med glansbilder – og favorittmotivet: engler 
kanskje? Innenfor musikk, litteratur og film forekommer også 
engler hyppig, både som hovedperson, birolle, snill og mindre snill. 

Alt dette må vel bety at vi tror på engler som en (over)naturlig 
del av vår verden? Likevel skifter mange svært fort lune dersom 
noen står fram og mener alvor. Veien er ofte kort fra å snakke om 
englevakt ”her om dagen” til å latterliggjøre enhver som faktisk 
tror på engler.  

Degradert til personlig trener?
Personlig trener er populært har jeg hørt. I deler av moderne 
undervisning og litteratur fremstilles engler som en krysning av 
din egen personlige trener og din best-i-klassen psykiater. Det er 
selvfølgelig unyansert og urettferdig sagt, men poenget er likevel 
at man mener at englene er til for deg. De står i kø og venter på å 
hjelpe deg med dine personlige problemer, du må bare lete dypt 
nok og lære å komme i kontakt med din engel. Jeg påstår at dette 
synet ikke finner støtte i Bibelen.

Mye av oppmerksomheten i Norge omkring engler de siste 
årene kommer i kjølvannet av bøkene som Prinsesse Märtha Louise 
og Elisabeth Nordeng har gitt ut. Forfatterne er også engasjert i en 
engleskole. Undertegnede har ikke lest noen av bøkene men vil 
likevel gi noen stikkord basert på sammendrag og omtaler av 
bøkene. 

Boken ”Møt din Skytsengel” kom ut i 2009, mens oppfølgeren 
”Englenes hemmeligheter” ble gitt ut i 2012.  Den første boken er 
en selvutviklingsbok med en åndelig dimensjon der det viktigste 
forfatterne ønsker å formidle er ”gleden og spenningen det ligger i 
å ha et ærlig møte med seg selv”. Boken gir råd og veiledning om 
hvordan man kan komme i kontakt med den positive kraften i seg 
selv.  Noen anmeldere mener at boken føyer seg inn i rekken av 
selvutviklingsbøker og like gjerne kunne utelatt å innbefatte 
engler. 

Vi kan peke på et bedre alternativ 
til åndelig kontakt og hjelp i 

livet: Jesus kan gi deg et nytt liv 
og plante en kraft i deg som gir 

retning, styrke for dagen og mening 
med livet.

I deler av moderne undervisning 
og litteratur fremstilles engler som 
en krysning av din egen personlige 

trener og din best-i-klassen 
psykiater.
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I den andre boken utdypes englenes tjenestefunksjon og det 
sies blant annet: «det finnes et vell av arbeidsledige engler der ute 
som bare venter på at du skal bli en av dem som kan gi dem 
meningsfylte oppgaver. De er her for å hjelpe oss”.

Gjennom en rekke øvelser, meditasjoner og spirituelle verktøy, 
ønsker forfatterne å gi leserne en grunnleggende innføring i evnen 
til å ta i bruk nye sider ved seg selv, slik at englene kan bli en 
naturlig del av hverdagen.

Spørsmålet jeg sitter igjen med er om det hele kanskje er snudd 
på hodet? Ja, engler er ofte der for å hjelpe oss, men utgangs-
punktet og initiativet er alltid hos Gud. Englene tjener hans plan 
og hensikt. 

Engle-Facts
Selvsagt ble du interessert i å lese facts om engler og få plassert 
alle bitene riktig. Hvis vi holder oss til de tingene som betyr noe, 
følger her et forsøk på å oppgradere din kunnskap om engler. Da 
ser jeg bort fra om de kan fly, hvilken farge vingene har og hva 
som skjer hvis de krasjer.

Bibelen er full av historier om engler, fra Første Mosebok til 
Johannes’ åpenbaring. Noen få bøker i Bibelen nevner ikke engler 
uten at jeg tror det er noe å fundere dypere på. 

Grunnteksten
I grunnteksten finner vi det hebraiske mal’akh og det greske 
angelos som begge betyr sendebud eller budbærer. Det samme 
ordet er brukt i grunnteksten om profeter eller prester eller ordi-
nære mennesker som er sendebud. Når sendebudet er fra ånde-
verden er det oversatt til ”engel” i vår norske bibel. Englene utfører 
sin tjeneste, sendt av Gud.

Opprinnelse
Englene er skapt av Gud (Kol 1,16-17, Sal 148,1-6). Mennesker blir 
ikke engler når de dør, slik noen tror (Hebr 12,22-23).

Ja, engler er ofte der for å hjelpe 
oss, men utgangspunktet og 
initiativet er alltid hos Gud. 
Englene tjener hans plan og 
hensikt. 

Mennesker blir ikke engler når de 
dør, slik noen tror.
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Ulike typer engler og hierarki
Vi finner ulike typer himmelske vesener omtalt i Bibelen som frem-
står med ulike oppgaver og rang, blant dem er englene. Som på 
andre områder i Guds rike er det orden og struktur.

 •   Erkeengel – ordet betyr ”den øverste engel” eller ”overengel”, 
og er bare nevnt to ganger i Bibelen, knyttet til navnet 
Mikael (1 Tess 4,16; Jud 1,9).

 •   Serafer – beskrevet som åndeskapninger med seks vinger og 
høy rang som gjør sin tjeneste ved Guds trone i himmelen  
(Jes 6,2). Serafer betyr bokstavelig ”de brennende” (hebraisk 
serafim). 

 •   Kjeruber – har høy rang og har ofte i oppgave å vokte Guds 
helligdom. For eksempel var kjeruber et viktig symbol i 
forhold til å vokte Guds paktskiste (2 Mos 25;17; 1 Kong 
8,7).  Ved utgangen av Edens hage plasserte også Gud 
kjeruber da Adam og Eva ble forvist (1 Mos 3,24).   I Esekiel 
kapittel 10 kan man også lese om kjeruber i et syn profeten 
hadde.

 •   Engler – den store skaren av ”alminnelig” rang som blir 
brukt av Gud for å gjennomføre hans gjerninger eller som 
sendebud til mennesker. Basert på tolkninger av Bibelen kan 
man utlede en lengre liste over type engler basert på deres 
egenskaper og funksjon. Vi går ikke inn på dette her.

Bibelen gir oss navn på to engler; det er Gabriel og erkeengelen 
Mikael. Noen beretninger viser at englene selv ikke ønsker å oppgi 
sitt navn, sannsynligvis fordi de representerer Gud og ikke seg selv 
(Dom 13,17). De tar ikke ære for sin gjerning og de forbyr å bli 
tilbedt selv.

Lovsang og tilbedelse pågår dag og 
natt i himmelen og dette er en av 
de viktigste funksjonene englene 

har i himmelen.

Dersom du bruker mye tid og 
krefter på å finne engler, før du er 
født på ny og kjenner igjen Guds 

stemme, da har du begynt i feil 
ende.
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Hvordan viser englene seg
Engler er åndelige vesener, men de kan vise seg for mennesker på 
mange ulike måter.  

 •   Fysisk som ulike skikkelser. Noen historier beskriver engler 
med vinger, andre ikke. Noen steder beskrives englene å ha 
menneskeansikt og menneskeskikkelser, andre steder er det 
høyst uvanlige skikkelser som beskrives (Esek 10). I noen 
beretninger blir vedkommende faktisk ikke klar over at det 
var en engel før etterpå. Det forteller oss at engelens 
skikkelse må ha vært tett opptil et menneske (Dom 13,21). 
Som alle skapte vesener kan engler bare være på ett sted om 
gangen. Englene er ofte beskrevet med stor utstråling og 
sterkt lys.

 •   I en drøm eller et syn (1 Mos 31,11; Matt 1,20; Apg 10,3). 

 •   De aller fleste situasjoner i Bibelen er èn til èn, det vil si èn 
engel som møter ett menneske. Når det er snakk om engler i 
flertall leser vi det som oftest i Det nye testamentet (Matt 
4,11; Luk 2,13).

 •   Som en røst – ”Herrens engel ropte” (1 Mos 22,11).

 •   Engelen kan også noen ganger være Guds redskap for å 
vende menneskers oppmerksomhet over i den åndelige 
dimensjon. Vi vet at Gud kan tale, men noen ganger hjelper 
det nok på om en engel innleder samtalen. Et godt eksempel 
er når Gud kaller Moses. Herrens engel viste seg for ham i en 
flammende tornebusk, Moses ble nysgjerrig og gikk bort til 
busken for å se. Da Herren så at Moses gikk bort til busken, 
kalte Gud på ham og talte selv til Moses (2 Mos 3,2-6). 

Vi kan høre fra Gud ved at en 
engel er sendebud – ja, men 
heldigvis er det til daglig mye 
enklere enn som så.
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Hva er englenes oppgaver?
I Bibelen ser vi at engler har et oppdrag eller et budskap fra Gud, 
alt med den hensikt å tjene Gud. Noen eksempler som vi finner i 
Bibelen er listet opp nedenfor:

 •   Himmelske oppgaver: Lovsang og tilbedelse pågår dag og 
natt i himmelen og dette er en av de viktigste funksjonene 
englene har i himmelen (Jes 6,2; Åp  4)

 •   Bringe et budskap eller en åpenbaring fra Gud: Engler talte 
Guds vilje til blant annet Maria (Luk 1,26), Josef (Matt 2,13), 
Kornelius (Apg 10,3) og de formidlet loven til Moses (Gal 
3,19). 

 •   Direkte handlinger på jorden: I Det gamle testamentet står 
det flere beretninger om at Herren sendte engler for å rydde 
vei for sitt folk gjennom direkte inngripen (2 Mos 23,20; 2 
Kong 19,35) 

 •   Hjelpe mennesker i en gitt situasjon: Gi beskyttelse (Sal 
91,11), møte fysiske behov eller oppmuntre og styrke (Luk 
22,43). En engel hjalp Peter ut av fengsel (Apg 12,5) og 
beskyttet Daniel fra løvene (Dan 6,23). På Israelsfolkets ferd 
ut av Egypt sendte Gud engler som hjalp til på mange måter 
(4 Mos 20,16).

Hvordan forholder vi oss da til engler?
Å svare på dette spørsmålet blir subjektivt og jeg flagger herved at 
jeg aldri har vært lidenskapelig opptatt av verken engler eller 
demoner eller åndelige krefter for øvrig. Jeg påstår at dersom du 
bruker mye tid og krefter på å finne engler før du er født på ny og 
kjenner igjen Guds stemme, da har du begynt i feil ende. Jeg håper 
å ikke tråkke på for mange tær når jeg gir mine råd slik jeg leser 
Bibelen og kjenner Gud.

Jesus er sentrum for vår tro. Våre øyne er festet på ham, og 
ved Den hellige ånds hjelp vil vi følge Jesu eksempel i liv og lære. 
Jeg har ingen aktiviteter på min timeplan som går ut på å søke 
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dypt i det åndelige etter min personlige engel som kan stå til min 
tjeneste.

Vi tror det finnes engler som er en del av Guds omfattende rike 
og fungerer som Guds hjelp og utstrakte hånd i enkelte situasjoner. 
Vi kan høre fra Gud ved at en engel er sendebud – ja, men 
heldigvis er det til daglig mye enklere enn som så.

Bibelen forteller tydelig om en åndelig dimensjon og en 
åndelig kamp som pågår. Jeg responderer på det ved å påvirke det 
usynlige med min bønn og holde fast på Guds ord som sier at han 
er med meg, blant annet ved sine engler. Herren er mitt lys og min 
frelse, hvem skal jeg da frykte? (Sal 27,1.)

Overdreven søken etter engler og oppmerksomhet mot åndelige 
krefter mener jeg kan være usunt og svært lite av mitt budskap om 
Jesus til andre mennesker handler om engler og demoner.

Så jeg vil være opptatt av å følge Jesus, både hans ord og 
eksempel, og mens jeg gjør det får jeg leve det spennende livet det 
er å være en del av Guds usynlige verden. For som Paulus skriver 
til hebreerne:

Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som 
gjester, uten å vite det. (Hebr 13,2) n
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Tekst: Inger Cecilie Frisvoll 
ingcefri@gmail.com

Team frå Bergen Bibelskole:
Mirakel og frelse på Askøy

I slutten av april 2012 delte studentane på Bergen 
Bibelskole seg i tre grupper for å reise ut på teamturar til 
Filippinane, Bolivia og Askøy. Vi var fire som ikkje reiste 
til det store utlandet – men Askøy er ikkje til å kimse av. 
Vi hadde nokre fantastiske veker, og her får de eit lite 
innblikk.

Helg på Gullbotn
Første helga i teamtur-perioden vår hadde menigheten på Askøy 
planlagt ei menighetshelg på Gullbotn konferansesenter. For oss var 
det ein »flying start« på teamturen. Vi var om lag 60 deltakarar med 
smått og stort, frå den minste, 6 veker gammal, til aktive pensjo-
nistar. Som det har stått i bladet FOLK før, har forsamlinga på Askøy 
hatt ein veldig vekst dei siste to åra, og mange av dei nye var med.

Det var mykje lovsong der Guds nærvær var tydeleg, og vi 
merka Den heilage ande mellom oss. Kunnskapsord og profetiar 
skapte tru, og undervisninga handla om at vi må søkje inn til Gud 
og fylle oss med hans ord.

For oss i bibelskuleteamet var menighetshelga ein unik sjanse til 
å bli kjende med dei som høyrer til i KF på Askøy. Eg og to av dei 
andre hadde hatt praksishelgar på øya før og kjende ein del av dei, 
likevel er det noko heilt anna å dele alt: Leik og moro, alvor, barne-
gråt, måltid, liva våre og Guds Ord. Ein kjem tett innpå kvarandre ei 
slik helg.

Inger Cecilie Frisvoll er fødd og oppvaksen i 
Romsdalen. Ho er gift med Per Edvin og dei 
har tre ungar på 7, 9 og 12 år. I 2011/2012 
tok dei med seg ungane til Bergen for å gå 
eit år på Bergen Bibelskole, og dei var på 
teamtur på Askøy. Etter fullført skuleår flytta 
dei heim att til Molde. (Foto: Privat)
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Bøn, vaflar og evangelisering
Etter helga på Gullbotn hadde vi to veker på Askøy med fokus på 
Gud, bøn, evangelisering og forkynning. Vi starta kvar dag i kjel-
laren hos Astrid og Asbjørn Normann med lovsong på høgtalarane 
og opne hjarte til Gud. Eit par dagar var fleire frå Askøy med. 
Desse morgonstundene var gull verde i ein krevjande praksis. Tida 
saman med Gud og kvarandre ga oss styrke til å møte dagen og 
utfordringane.

Nokre dagar var heilt vigde til bøn for øya og folket som bur 
der, med bøn fra Storevarden og på andre stader Gud minte oss 
om.

Vi var fleire dagar på eit butikksenter, og snakka med og ba 
for menneske Gud viste oss. Nokre av dagane hadde vi med vaffel-
røre, og vi delte ut gratis vaflar til dei som ville ha. At vaflane var 
gratis vart mange forundra over. 

– Vi er her for å dele ut kjærleik, ikkje for å få inn pengar, sa 
vi og peika på plakaten med 1 Kor 13,13. Ein god del fekk med seg 
evangeliet på vegen i tillegg til vaflane.

Elise Monclair Litleskare var ein av lærarane vår som var med 
til Askøy. Frimodet og engasjementet hennar smitta oss og ga oss 
tru til å våge å ta kontakt med dei Gud viste at vi skulle snakke 
med. Vi såg fleire mirakel. Ein mann vart kvitt smerter han hadde 
hatt i 12 år, både i foten og hovudet. Ein annan hadde ein kort fot 
som vaks ut og vart like lang som den andre. Vi delte kunn-
skapsord som gjekk rett inn i liva til dei som fekk ei helsing frå sin 
himmelske Far. At menneske lengtar etter ein pappa i himmelen 
som elskar dei, vart veldig tydeleg for oss. At Gud visste om 
akkurat dei, og at han hadde ein plan for dei, vart veldig sterkt for 
dei. Før teamturen vår var over hadde tre unge menn teke imot 
Jesus!

Gruppesamling på Askøy
Å vere med på gruppesamling med Askøy-gjengen er heilt fantas-
tisk – ein sann fryd! Dei er så overgitte til Gud, og har eit stort 
ønske om få vere med på planane hans. Den eine kvelden var det 
25 menneske i ei stove, men der det er hjarterom er det husrom, og 
smått med plass er inga hindring for Guds Ande.

Vi vart godt tekne vare på hos Astrid og  
Asbjørn Normann.  
(Foto: Inger Cecilie Frisvoll)

Desse morgonstundene var gull 
verde. Tida saman med Gud og 
kvarandre ga oss styrke til å møte 
dagen og utfordringane.



46 

Gruppa har sterkt fokus på å høyre kva Gud seier. Lovsong, 
tilbeding og å vere stille for Gud har stor plass i samlingane. Dei er 
lydige til å dele og gjere det Gud minner dei om: Kunnskapsord, 
profetiar, dei ber for kvarandre og oppmuntrar kvarandre. Kort 
sagt så tener dei kvarandre, og vi frå Bergen Bibelskole vart inklu-
derte som ein del av dei.

Vi delte det Gud hadde lagt på oss: om å vere nær Gud og å 
leve etter det han kallar oss til og ikkje etter det vi sjølv har mest 
lyst til. Om å ha fokus på Gud og ikkje på oss sjølve, og dei tok 
imot med opne hjarte. Fleire gonger medan vi var på Askøy vart vi 
slått av kor audmjuke gjengen der er, kor sterkt fokus dei hadde på 
Gud og kor viktig dei ser det er å samlast som Guds folk.

Askøygruppa på Gullbotnhelg!  
(Foto: Audun Tandstad)
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Skulebesøk, omsorgssenter og Jesusgruppe
8. mai var vi på besøk på eit omsorgssenter (eldresenter), og der 
vart det song og forkynning. Vi delte evangeliet og vitna om dei 
som hadde blitt frelste og om undera vi hadde vore med på i løpet 
av tida vår på Askøy. Sidan det var frigjeringsdagen fekk vi gratu-
lere dei eldre med dagen og ære dei for det dei gjorde under den 
andre verdskrigen og i tida etter. Dei fortener takk for at vi har eit 
så godt land å bu i! Til slutt delte vi ut roser og gjekk rundt og 
prata med dei, og det var tydeleg at dei sette pris på at vi kom.

Vi hadde også to skulebesøk på vidaregåande. Første gongen 
kom det ikkje meir enn tre-fire elevar. Andre gongen vi var der 
prøvde vi oss med ”bolletrikset” – vi freista med gratis bollar i 
auditoriet. Det verka, og plutseleg var det over 20 elevar som sat 
der for å høyre på. Ikkje lenge etter at vi hadde begynt å dele 
vitnesbyrda våre begynte spørsmåla å kome, og då var det berre å 
rope til Gud om hjelp og visdom. Gjennom kritiske spørsmål om 
kvifor Gud tillet alt det vonde som skjer, og korleis vi kunne seie at 
ein Gud som tillet det er god, fekk vi forkynt evangeliet på ein 
tydeleg og klar måte. Det sat nok fleire der som trong svar på dei 
spørsmåla. Av og til er kritiske menneske og spørsmål veldig bra! 
Vi er takknemlege til Gud og har tru på at dei orda ungdomane 
høyrde den dagen vil bere frukt.

På kveldane etter skulebesøka var det Jesusgruppe. Jesus-
gruppa er ei gruppe med både frelste og ufrelste ungdomar som 
hadde hatt samlingar kvar fjortande dag heile vinteren, og elevar 
frå bibelskulen hadde vore med i gruppa heile tida. Vi snakkar om 
laust og fast, om det som opptek oss og om Jesus og kva han betyr 
for oss. Den eine kvelden kjende vi at Den heilage ande sa at vi 
skulle utfordre dei som ikkje hadde sagt ja til Jesus. Vi fekk profe-
tiske ord til ungdomane om kva tankar og planar Gud har for dei, 
og var tydelege på at det var dei som måtte seie ja, Gud tvingar 
ingen. Det var sterkt å vere med på. Og sjølv om det ikkje var 
nokon som tok imot Jesus den kvelden, var det kjekt å sjå at det 
Gud formidlar gjennom oss treffer og gjer inntrykk. 

Bønevandring på Askøy. F.v Liv Neegård og 
Sol Schind. (Foto: Per Edvin Frisvoll)
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Til slutt
For oss som var på Askøy vil øya og folket der alltid ha ein spesiell 
plass i hjarta våre. Vi har vorte kjende menneske som har store 
draumar for Guds rike på øya. Bønene våre framover vil vere at dei 
skal få ta seg av alle dei nye på ein god måte, og at Gud skal reise 
opp fleire til å ta del i arbeidet og leiarskapen.

Vi må også rette ein ekstra takk til Astrid og Asbjørn Normann 
som let oss bruke huset deira til base desse vekene – det gjorde alt 
mykje lettare for oss. Dei inviterte oss inn som ein del av familien, 
og vi mangla aldri noko. Dei fortener dessutan ein stor del av æra 
for det som no rører seg på Askøy. Dei, saman med nokre få andre, 
har i mange år trufast bedt for Askøy og hatt tru på at vekkinga 
skal kome og at Guds folk skal reise seg der. No ser dei frukter av 
det. Vi i bibelskuleteamet er takknemlege for å ha vore med på ein 
liten del. n

På bønetur til Storevarden. F.v. Cecilie Lund 
Grønner med Nora, Elise Monclair Litleskare, 
Asbjørn Normann, Inger Cecilie Frisvoll og 
Per Frode Heggernes.  
(Foto: Per Edvin Frisvoll)
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Tekst: Bjørg Helen Jessen,  
bjorg.jessen@gmail.com 

Bønn er kvalitetstid med Gud

Corrrie ten Boom stilte spørsmålet i en av sine bøker:  
– Er bønn rattet eller reservehjulet i livet ditt? Dette 
spørsmålet har vært ransakende for meg. Mitt største 
ønske er at Gud skal ha førsteplass i livet mitt og at 
samværet med han i bønn skal gi retning for hvordan jeg 
prioriterer.

Gullbotn Bønnesenter
Mannen min Tony og jeg er inne i en ny fase i livet. Kanskje vil 
noen kalle det sluttfasen, men vi er fulle av mot og kraft og glade 
over det vi får være med på nå når vi har nådd pensjonsalderen.

Gullbotn Bønnesenter utenfor Bergen er blitt en realitet, og der 
ønsker vi å bruke all den tid vi kan. Vi opplever at Gud har utfordret 
oss til det og vi opplever begge at det er en stor tilfredsstillelse å 
bruke tid sammen med Gud og sammen med andre som ønsker å be.

Bønnens plass i mitt liv
Bønn har hatt  ulik plass i livet mitt opp gjennom tiden, men jeg 
kan vel si at det har hatt en jevnt oppadgående kurve. I tillegg har 
forståelsen min av bønn blitt utvidet. 

Også i menigheten Kristent fellesskap her i Bergen har vi vært 
opptatt av ulike former for bønn opp gjennom årene: Bønne-
fyrtårn, trekløverbønn, PDF-grupper, etc.

Bjørg Jessen er gift med Tony og har tre 
voksne barn. Bor i Os. Er pensjonert. Har 
jobbet som lærer i over tretti år. 
(Foto: privat)
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Kanskje den største gløden ble vekket i meg da vi hadde såkalte 
Bønnefyrtårn i Bergen – en eller flere troende som ber konkret for 
mennesker i det området de har valgt som sitt. Dette var noe hele 
byen var engasjert i. Målet var at alle som bodde i Bergen skulle 
bli bedt for. Dette var et tverrkirkelig initiativ, og det var felles 
bønne- og lovsangskvelder. Vi gikk bønnevandringer i nabolaget, 
oppglødet hverandre og vitnet om gode ting som skjedde i nabola-
gene våre. 

Senere startet vi med noe vi kalte Trekløverbønn – nære og 
gode relasjoner – der vi bad for hverandre og for felles bønne-
emner. 

Deretter hadde vi PDF-grupper – personlig disippelfellesskap – 
der vi skulle leve nær en bror eller søster, leve åpent med hele livet 
vårt og ha innsyn i hverandres bibel- og bønneliv, ja, alle forhold i 
livet.  

Man kan sette forskjellige navn på slike bønnefellesskap, men 
alle eksemplene viser at vi trenger oppmuntring og inspirasjon for 
å være utholdende i bønn, ellers dør ting ut.  

Brevet til hebreerne sier: 

Dere skal oppmuntre/ formane hverandre hver dag, så lenge det heter i 
dag. (Heb 3,13)

Heldigvis vet jeg at det er et rikt bønneliv i menigheten i  
Kristent Fellesskap i Bergen, selv om vi ikke har noen spesielle 
navn på måten vi ber på. Bønnemøtene på mandager har for 
eksempel vært fast gjennom minst femten år.  

I noen år etter at vi flyttet til Os utenfor Bergen bad vi hjemme 
hos oss hver mandagskveld fra åtte til ti. Noen ganger ble andre 
med, andre ganger var Tony og jeg alene. Men når klokka nærmet 
seg åtte på mandagskveldene, tente vi stearinlys, satte på en 
lovsangs-CD, satte fram glass og vann, Bibel og hodedekke. 
Uansett om vi var alene eller om det kom noen, brukte vi disse to 
timene til å være sammen med Gud. 

Gjennom disse kveldene opplevde jeg en utvidelse av begrepet 
bønn som har vært vidunderlig. Bønn er så mye, mye mer enn å 
komme fram for Gud med begjæringer. Det er kvalitetstid med 

 Vi trenger oppmuntring og 
inspirasjon for å være utholdende 

i bønn.

Uansett om vi var alene eller 
om det kom noen, brukte vi 

disse to timene til å være 
sammen med Gud.
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Gud, der han minner deg om sannheter og løfter i Guds ord, der 
han betror deg ting som du skal få være med å be for. Han fyller 
deg med takknemlighet, åpenbarer sin nåde og sin vilje for deg, og 
du får fortelle han hva han betyr for deg.

Bønn var det viktigste for Jesus
Jesus bad ikke mye i det offentlige rom. Han virket i det offentlige 
rom. Der befalte han. Der helbredet han. Der gjorde han de gjer-
ningene Far hadde vist han mens han var i bønn i sitt private rom.

Bønn var viktig i livet til Jesus. Vi ser det på begynnelsen av 
tjenesten hans:

Tidlig neste morgen, mens det enda var mørkt, stod han opp og gikk 
ut til et ensomt sted og bad der. (Mark 1,35)

Vi ser det midtveis i Jesu tjenesten, da han hadde mettet fem 
tusen:

Jesus gikk opp i fjellet alene for å be. (Matt 14,23)

Og vi ser det på slutten av Jesu liv på jorda: da han møtte hån og 
forbannelse fra spotterne, var de første ordene Jesus utbrøt en 
bønn: 

Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. (Luk 22,39-41)

Og det fantastiske er at du og jeg er på bønnelista til Jesus i dag 
også, fordi han alltid lever for å gå i forbønn for oss (Heb 7,25).

Jesus ville aldri gjøre noe som var nytteløst eller som ikke ga 
resultater, og han vil aldri be oss om å gjøre noe heller, hvis det 
ikke var viktig. Jesus lærte oss ikke hvordan vi skulle tale og eller 
synge. Men han lærte oss å be. Etter at disiplene oppdaget at Jesu 
bønneliv var hemmeligheten til det rike livet han levde, spurte de 
han om å lære dem å be: 

“Herre, lær oss å be slik som Johannes har lært sine disipler.”  
(Luk 11,1)

Bønn er så mye mer enn å komme 
fram for Gud med begjæringer. Det 
er kvalitetstid med Gud.

I det offentlige rom gjorde Jesus 
gjerninger Far hadde vist han i 
bønn i sitt private rom.
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Og så lærte Jesus disiplene denne fantastiske bønnen som vi 
kaller “Fader vår”, som omfatter hele vårt liv og Guds Rike.

Hvor hadde Johannes lært å be?
Det må ha vært noe attraktivt ved Johannesdisiplenes bønneliv 
som appellerte til Jesu disipler. Så hvor hadde Johannes lært å be?

Johannes var selv et bønnesvar. Elisabeth og Sakarja hadde 
bedt om en sønn helt til det var ”for sent”.  De hadde sluttet å be. 
De hadde gitt opp. Så kommer engelen. Så overraskende og 
egentlig uventet! Engelens budskap blir møtt med forbauselse. Og 
så blir Sakarja stum (Luk 1,5-22). Vi liker kanskje å sette Sakarja 
opp mot Maria som også så overraskende fikk besøk av engelen og 
tok imot budskapet (Luk 1,26-38).

Men for meg har Sakarja-skikkelsen blitt veldig levende. Han 
var prest. Han gjorde prestetjeneste i tempelet. Han brant røkelse 
og han bad. Elisabeth og Sakarja hadde hatt sine bønnestunder der 
de med håp hadde bedt om en sønn, og det at det drøyde hadde 
ikke vært lett for dem. Og så hadde de slått seg til ro med at slik 
skulle det være. Så får de bønnesvaret, der Gud selv hadde gitt 
navn til barnet. Sakarja visste navnet, og han gav ikke etter for 
tradisjoner, men sto på sitt: 

“Hans navn er Johannes.” (Luk 1,63)

Jeg ser for meg at det var bønn hjemme hos Elisabeth og Sakarja, 
og at Johannes lærte å be der. Og denne arven som han fikk 
hjemme, tok han med seg. I det voksne livet lærte Johannes i sin 
tur disiplene sine å be. Bønn er viktig for oss også! n

Det må ha vært noe attraktivt ved 
Johannesdisiplenes bønneliv som 
appellerte til Jesu disipler. 

Jeg ser for meg at det var bønn 
hjemme hos Elisabeth og Sakarja, 
og at Johannes lærte å be der.
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Vil du vite mer om bønn?
Jeg er blitt oppmuntret til å bruke mer tid i bønn. Jeg vil være med å oppmuntre andre. I 
evangeliet etter Matteus gir Jesus oss noen konkrete råd for bønn. Her har jeg samlet noen 
av bibelversene derfra som kan gi deg mer åpenbaring om bønn:

 • Matt 5,44: Be for dem som forfølger dere

 • Matt 6,5-7: Ikke bruk mange ord

 • Matt 6,6: Be i ditt lønnkammer

 • Matt 6,8: Gud vet hva dere trenger før dere ber

 • Matt 7,7: Be og dere skal få

 • Matt 9,38: Be høstens Herre drive arbeidere ut

 • Matt 18,19: Det to av dere blir enig om å be om skal dere få

 • Matt 19,13: Legg hendene på og velsign. Vi kan berøre noen med hendene når vi ber, og Guds hånd 
berører dem.
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Tekst: Børge E. Bentsen 
borgebentsen@gmail.com

Møte andres livssyn

Skeptikere og sekulære humanister kan være noen av de 
mest krevende å snakke om livssyn med. Ofte får man 
inntrykk av at de føler seg fritatt fra å måtte forklare sitt 
eget livssyn. De synes å gå rundt med et slags diplomatisk 
immunitetspass i forhold til de store spørsmålene om 
moral og mening, mens de gjerne synser villig vekk om 
andres tro. 

Noen er lite bevisste sitt eget trosbaserte verdisystem, og noen kan 
ikke engang begynne å formulere hva det går ut på. Det er en 
underlig holdning. Hva hadde de sagt om de møtte nordmenn som 
kom hjem fra en utenlandstur og la ut om hvor rare folk var, som 
ikke forstod norsk, spiste brunost på brødskiva og eller serverte 
risengrynsgrøt på lørdager? De hjemvendte turistene hadde snart 
blitt ansett som kulturelle analfabeter. Starten på en meningsfull 
vurdering av andres kultur er å kunne forstå noe om sin egen. Slik 
er det også når det gjelder vurdering av livssyn.

Rebellen
Journalisten G.K. Chesterton ble overbevist om kristen tro mens 
han studerte ateisme. Han beskrev siden skeptikeren i sin bok 
Orthodoxy:

”Den nye rebellen i vår tid er skeptikeren. Han føler at han ikke 
kan stole på noe. Han kjenner ingen lojalitet, så derfor er han 
ingen virkelig revolusjonær. Det faktum at han tviler på alt 

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)
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kommer i veien for ham når han vil kritisere alle ting. For all 
kritikk forutsetter at man har et sett av verdier man dømmer ut fra. 
Men den moderne rebellen betviler nemlig ikke bare de ordningene 
han kritiserer, men betviler til og med den moral han bruker når 
han kritiserer. … Denne moderne revolusjonære skeptikeren er 
alltid engasjert i undergraving av både andres og sin egen tanke-
gang. …

Skeptikerens opprør er dermed nytteløs i en hver sammenheng. 
Ved å gjøre opprør mot alt mister han sin rett til å gjøre opprør 
mot noe i det hele tatt.”

Fattig bak fasaden
Ferdigheten med å plukke ting fra hverandre og kritisere skeptike 
er et farlig verktøy når det havner i hendene på ukyndige og 
umodne. Noen ganger kan skeptikeren være en person med en 
holdning som gjør ham eller henne veldig tøff i trynet, men hvor 
det viser seg at de har et hjerte som gråter seg i søvn hver kveld. 
For noen kan ha en viss glede av å rive ned og plukke i stykker 
andres argumenter mens det pågår, men etterpå opplever de 
knagende tomhet og savn etter virkelig mening. Jesus viste flere 
ganger hvordan han hadde evne til å se mennesker bak den ytre 
fasaden. Den hellige ånd kan hjelpe oss til det samme i våre 
samtaler.

Alle tror noe
Alle har et livssyn, enten det er bevisst eller ubevisst. Og alle har 
noe de må tro er sant for seg selv, noen grunnleggende forutset-
ninger som i seg selv ikke kan bevises. Første steg i en samtale kan 
dermed være å få den andre til å fortelle hva de tenker om livet. 
James W. Sire har i sin bok The Universe Next Door listet opp 7 
spørsmål som kan brukes for å skille ulike livssyn fra hverandre. 
Spørsmålene er disse: 

1. Hva er den grunnleggende realitet bak alt?  
(Kan man vite noe om det? Er alt bare materie, eller finnes en 
åndelig realitet? Finnes det en Skaper?) 

Starten på en meningsfull 
vurdering av andres kultur er å 
kunne forstå noe om sin egen. 
Slik er det også når det gjelder 
vurdering av livssyn.

All kritikk forutsetter at man har 
et sett av verdier man dømmer ut 
fra.
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2. Hva er universets egentlige natur?  
(Kan man vite noe om det? Er universet et lukket, selvgående 
og selvutviklet system, eller finnes det en Skaper utenfor?) 

3. Hva er mennesket?  
(Er det kun en biologisk maskin eller har det ånd? Har det et 
høyere mål?) 

4. Hva skjer med mennesket når det dør?  
(Kan vi vite noe om det ? Opphører det å eksistere eller lever 
det videre i en annen form?) 

5. Hvordan er det mulig å vite noe sikkert om tilværelsen? 
(Kan man vite noe sikkert? Kan man finne objektiv sannhet? 
Er historien lineær eller sirkulær?) 

6. Hvordan kan man vite hva som er rett og galt?  
(Finnes det en gitt moral med absolutte verdier, eller er alt 
relativt?) 

7. Hva er meningen bak menneskets historie?  
(Finnes det en gitt mening, eller kun subjektiv mening eller 
ingen mening i det hele tatt?)  

Når man ser på disse spørsmålene så skjønner man hvor vanskelig 
det er å komme unna med lettvinte svar. Å si ”jeg tror på viten-
skapen” eller ”man kan jo ikke vite noe sikkert om noen ting” vil 
virke ganske tafatt i en samtale om livssyn.

Hvis noen i en samtale sier dette siste, så kan man spørre dem: 
”Mener du at du er usikker på hva du skal tro, eller mener du 
bokstavelig talt at ingen kan vite noen ting sikkert om noen ting?” 
Hvis de mener det siste så er det en absolutt sannhetspåstand som 
de bør begrunne nærmere. Hvordan har de kommet fram til dette 
standpunktet? På hvilke områder gjelder det? Forstår de at det 
egentlig er en selvmotsigende påstand? Er det en tro det går an å 
leve med? 

Når vi snakker om livssyn med folk som har en annen tro, så 
bør vi hjelpe dem til å forklare sine trosstandpunkter best mulig. 
Kanskje vil enkelte skeptikere da oppdage at grunnlaget de selv 
står på er veldig tynt.

Jesus viste flere ganger hvordan 
han hadde evne til å se mennesker 

bak den ytre fasaden.

Alle har et livssyn, enten det er 
bevisst eller ubevisst. Og alle har 

noe de må tro er sant for seg selv, 
noen grunnleggende forutsetninger 

som i seg selv ikke kan bevises.
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Dystert dilemma
Skeptikernes dystre dilemma er at det er ingen utgang på deres 
skepsis. På endestasjonen for deres tankebaner står Angsten, 
Fortvilelsen og Depresjonen og venter på dem. Og de eneste gjen-
værende passasjerene foruten dem selv er Forakten og Kynismen. 
Det er nemlig umulig for en seriøs skeptiker å skulle frede sin egen 
verdiplattform mot samme kritiske metode som han eller hun 
bruker på andre. Og når man til slutt i sitt i overmot har plukket 
alt fra hverandre, så står det absolutt ingen ting igjen som er bruk-
bart.

Skeptikeren ser på sitt verk, og ser bare mørke, tomhet og 
stillhet. Der det ikke er mening, der er det øde og tomt. Jorden var 
øde og tom før Gud talte sitt skapende ord. Men da Gud talte kom 
det mening inn i universet. Slik er det også i våre liv. Menneskelig 
vitenskap og filosofi kan ikke gi tilfredsstillende mål og mening til 
menneskelivet, og heller ingen fast objektiv moralsk ramme for 
hvordan vi skal leve våre liv. Det kan bare komme gjennom åpen-
baring. Åpenbaringen er en kilde til kunnskap som er blitt avvist i 
vår kultur, men den må gjenoppdages. Og åpenbaring om mening, 
moral og sammenheng kommer fra Skaperen, og formidles 
gjennom de ord han har talt. Johannes skriver i innledningen til 
sitt evangelium at Jesus Kristus er Guds Ord, kommet til oss i kjøtt 
og blod. Gjennom Jesu liv og død får vi se hvem Gud er, og hva 
han vil.

Evangeliet
Derfor skal vi ikke skamme oss over evangeliet, skriver Paulus i 
brevet til romerne. Det er Guds kraft til frelse, både for jøder og 
grekere – det vil si både for de som søker sannhet og mening 
gjennom religion og de som søker det  gjennom filosofi og visdom 
(Rom 1,16). Når Skaperen har talt kommer mål og mening, moral, 
sammenheng og orden frem i lyset. Og i evangeliet åpenbares Guds 
kjærlighet, kraft og visdom. Det overgår alt som mennesker noen 
gang selv har kunnet pønske ut, anstrenge seg for å oppnå eller 
filosofere seg fram til. n

Der det ikke er mening, der er det 
øde og tomt. Jorden var øde og tom 
før Gud talte sitt skapende ord. 
Men da Gud talte kom det mening 
inn i universet.
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Tusenvis av unge forbereder seg i dag på å forkynne om 
Jesus i land som er helt eller delvis unådde for evange-
liet. De har oppdaget at det finnes ikke noe sterkere og 
mer meningsfylt liv enn å følge Jesus og gi Gud alt. Her 
er et at teamene som har vært på trening på Filippinene. 
(Pga. forfølgelse i hjemlandet er personene på bildet 
gjort anonyme.) (Foto: Privat)
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Tre djerve disipler

Ti unge kinesere sitter lett anspente på en ukomfortabel 
jernbenk i fengselet. Bak ryggen er det et svært gitter 
som vender ut mot gårdsplassen og friheten. De har aldri 
vært i et fengsel før. Fengsler er for dem ikke normalt 
sett et sted hvor man blir invitert for å vitne om Jesus. Et 
femtitalls alvorlige, glattbarberte, tatoverte og svette 
mannfolk har benket seg sammen for å høre hva de har å 
si. Nesten like mange står langs veggene. Fengselet er av 
de mindre, men ellers av samme type som de 
overbefolkede og hetebølgevarme betongbunkersene man 
ellers finner på Filippinene. Tre av de besøkende har 
forberedt seg på å si noe, Xun, Bo og Liu, og alle tre på et 
språk de føler at de slett ikke behersker. Møteleder Roel 
har bestilt to vitnesbyrd og et budskap. Han gjør tegn til 
den første som skal i ilden. 

Budskap og budbærer
De unge som stiller seg foran fangene ser ut som helt vanlige kine-
sere. Men når den første begynner å snakke lytter folk oppmerk-
somt. Xun er 25 år, liten og lett, med langt svart hår, og et pent, 
litt skøyeraktig ansikt. Når hun snakker fremstår hun med tyngde. 
Hun mener alvor og har guts; hun formidler tro, kommer med 
påstander, utfordrer. Samtidig er hun personlig, varm, humoristisk 

Joey minner fangene på hvor 
viktige de må være; tenk at Gud 
sender budbærere helt fra Kina for 
å besøke dem i fengselet.
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og ærlig. Slik er det når de andre snakker også. Jesus gjøres rele-
vant for tilhørerne der og da, og det inviteres til å gjøre hellige 
valg. Språket går stort sett greit. Joey oversetter etter beste evne 
fra gebrokkent engelsk til tagalog, og budskapet blir oppfattet. Når 
det er over reiser fangene seg og gir applaus. Stemningen er 
oppløftet. Mange vil bort for å hilse på dem. Joey minner fangene 
på hvor viktige de må være; tenk at Gud sender budbærere helt fra 
Kina for å besøke dem i fengselet.

Den stakkars jenta
Da moren døde var Xun bare 8 år gammel. 

– Jeg vokste opp i en landsby som “den stakkars jenta”, hun 
som hadde mistet moren sin. Men jeg likte ikke den oppmerksom-
heten, forteller hun. – Jeg følte meg veldig ensom, og allerede som 
ganske liten lurte jeg på hvordan jeg kunne avslutte livet. En dag 
spurte noen meg om jeg ville være med på en søndagsskole, og jeg 
gikk med dem. Vi sang, hørte om Jesus og ba. Jeg likte det, og ble 
siden med så ofte jeg kunne. Snart ble jeg fast med i husmenig-
heten. 

Seks år senere, da grunnskolen var ferdig, dro alle ungdom-
mene fra landsbyen inn til storbyen for å jobbe i fabrikkene. 
Drømmen var å tjene penger og komme seg fram. Men jeg ville så 
gjerne ha et annerledes liv. Da noen ungdommer fra en bibelskole 
besøkte husmenigheten vår ble jeg invitert siden jeg var lærer på 
søndagsskolen. De spurte: “Har noen lyst til å gå på bibelskole?” 
Jeg rakte opp hånda. Faren min nektet meg da han hørte om det. 
Men jeg var fast bestemt, og gikk likevel. Skolen lå 12 km unna, 
og det tok meg 3-4 timer å gå. Far sendte mine eldre søstre for å 
hente meg hjem flere ganger, men jeg gikk tilbake igjen hver gang. 
Det var en vanskelig tid. Politiet var ute etter å stoppe bibelskolen, 
så vi måtte flere ganger holde oss i skjul. 

En gang jeg var blitt hentet hjem ble far rasende fordi han 
trodde jeg hadde stukket avgårde igjen. Han tok alle notatene og 
bøkene mine og kastet dem i et tjern utenfor huset. I virkeligheten 
lå jeg og sov i huset. Da jeg våknet og oppdaget hva som var 
skjedd, samlet jeg sammen de søkkvåte bøkene og notatene mens 
jeg gråt av sinne. Jeg hadde bruk for notatene for å kunne bestå 

Nå syntes jeg det hadde vært nok 
motgang. “Hvorfor ga du meg 

denne umulige familien?” spurte 
jeg Gud.
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eksamen, og nå syntes jeg det hadde vært nok motgang. “Hvorfor 
ga du meg denne umulige familien?” spurte jeg Gud. Etter tre 
måneder ville jeg gå opp til eksamen – selv om jeg egentlig hadde 
fått med meg altfor lite av undervisningen. Gud hjalp meg, og jeg 
bestod prøven. 

Etter dette vervet jeg meg som bibelskolelærer et annet sted i 
Kina, forteller hun. Pastoren i husmenigheten gikk hjem til faren til 
Xun og snakket med ham flere ganger, noe som førte til at også 
han valgte å ta imot Jesus tre år senere. Xun underviste et par år i 
menigheten, gikk ett år på misjonsskole, ble engasjert i storbymi-
sjon, og fikk deretter trening for utemisjon. I to år har hun bodd og 
arbeidet i et muslimsk land. Oppholdet på Filippinene ga en 
mulighet til å lære mer. Det var et stort bønnesvar for henne.

Virkelighetsflukten
Bo fra Shanghai fortalte også sitt vitnesbyrd. Han er en høy og 
tynn hiphop’er med lastebil-cap og kul T-skjorte. For få år siden 
var han en innadvendt ungdom med få venner og et utrolig 
anstrengt forhold til faren sin. Mesteparten av tiden gikk med til 
dataspill på rommet. Han hadde sluttet på den tekniske fagskolen 
etter flere episoder med bråk. Noen eldre ungdommer der provo-
serte ham, og han kom på kant med dem. Etter hvert følte han seg 
truet. Det toppet seg en dag etter skolen da en gjeng på over 20 
ungdommer kom mot ham for å banke ham opp. Han hadde funnet 
frem en kniv, og forsvarte seg innbitt. Flere av ungdommene fikk 
kuttskader, og de trakk seg unna. Saken ble anmeldt, og han ble 
ettersøkt av politiet. Bo torde ikke gå hjem på flere dager, og 
skjulte seg hos en kamerat. Politiet oppsøkte foreldrene, men da de 
ikke fikk tak i ham virket det som de henla saken. Bo vendte hjem, 
men dro aldri tilbake til skolen. 

Dagene gikk med til å spille data, og foreldrenes bekymring 
økte for hver dag. Sønnen stengte seg inne både fysisk og emosjo-
nelt, og svarte bare med irriterte grynt når han ble spurt om noe. 
Begge foreldrene var troende. En dag kom moren til ham med 
følgende bønn: “Bo, vil du ikke starte på en bibelskole? Det er 
andre ungdommer der. Kanskje du kommer til å like deg?” – 
Forslaget virket helt absurd ettersom jeg ikke hadde noe forhold til 

Skuespillet mitt varte i 6 måneder, 
så bestemte Gud seg for at 
forestillingen var over. 
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kristen tro, forteller Bo, men jeg var så lei av situasjonen hjemme 
at jeg gikk med på å prøve. Da jeg kom dit ble jeg veldig overasket 
– alt virket helt fremmed på meg. Det var merkelig å være med på 
bønn og sang til en Gud jeg ikke kjente. Jeg hermet likevel med så 
godt jeg kunne, og jeg ble etter hvert ganske flink til å virke 
kristen. Jeg bestemte meg for å fortsette på skolen. Det var bedre 
enn å bli hjemme. Skuespillet mitt varte i 6 måneder, så bestemte 
Gud seg for at forestillingen var over. På en bønnesamling ble jeg 
helt overveldet av Guds ånd, og så klart min egen synd i all sin 
gru. Jeg brøt sammen, gråt og ba Gud om nåde. Fra den dagen 
startet mitt nye liv, forteller Bo. Siden ble det bibelskole, språkskole 
og misjonsskole.

Pengejaget
Liu fra Henan var en av de utallige ungdommene som reiste til en 
industriby for å tjene penger etter videregående skole. Hun er en 
høy og vakker jente på 23 år, med langt hår og lys hud. 

– Jeg jobbet 12-14 timers arbeidsdager, forteller hun. Vi bodde 
trangt, flere på samme hybel. Drømmen om å tjene penger og bli 
uavhengig ble ikke slik jeg hadde trodd. Jeg ble helt utslitt, og mer 
og mer deprimert. Var dette hva livet mitt skulle handle om? Jeg 
hadde vært litt med på søndagsskole i oppveksten, og begynte å 
tenke over det jeg hadde lært der. En venn inviterte meg senere 
med på et kristent husmøte, og jeg sa ja. Der følte jeg endelig at 
min lengsel etter mening ble tilfredsstilt. Jeg ble fylt av inderlig 
takknemlighet over å kunne kjenne Jesus og gi livet mitt til ham. 
Etter hvert ble jeg sikker på at den eneste veien for meg var å tjene 
ham ved å spre evangeliet. 

Foreldrene mine forstod ikke hva som skjedde med meg. De 
mente det var på tide for meg å gifte meg, og hadde gjort avtale 
med en velstående familie de kjente om at jeg skulle gifte meg med 
deres sønn. Alle var enige om at dette var mitt livs sjanse til å 
sikre fremtiden. Men jeg nektet. Jeg visste hva jeg ville, og jeg ville 
heller dø enn å gi opp det kallet Gud hadde gitt meg. Foreldrene 
mine ga seg likevel ikke, og en gang jeg var hjemme ville de tvinge 
meg til å gjennomføre giftemålet. Det endte med at jeg flyktet 
hjemmefra. Så begynte jeg på bibelskole. Jeg viste meg ikke 

Der følte jeg endelig at min lengsel 
etter mening ble tilfredsstilt. Jeg ble 
fylt av inderlig takknemlighet over 
å kunne kjenne Jesus og gi livet 
mitt til ham. 

Hver enkelt av studentene har sin 
unike historie om Guds enestående 
evne til å oppsøke og berge den 
som er fortapt.
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hjemme på lange tider, og det tok flere år før mine foreldre aksep-
terte at jeg ble misjonær. Jeg har nå vært misjonær i et buddhistisk 
land i to år, og kom til Filippinene for å få mer trening. Jeg vil 
bruke livet mitt til å fortelle folk hvor fantastisk Jesus er, og hva 
han har gjort for dem, sier hun.

Troende og disippel
Ikke bare Xun, Bo og Liu, men hver enkelt av studentene har sin 
unike historie om Guds enestående evne til å oppsøke og berge den 
som er fortapt. Flere av dem har foreldre som er troende, og ofte er 
det mor som har betydd mest. Flere har opplevd mirakuløse helbre-
delser som har overbevist dem om sannheten i evangeliet. Vanske-
lige kår for mange kristne har skapt forhold som gjør at 
omvendelser skjer med større alvor. Husmenighetene og de mange 
lokale bibelskolene har betydd mye for kultiveringen av et disipli-
nert liv for Gud. Det er mange sterke forbilder og troshelter i Kina, 
kvinner og menn som har gått foran og levd et imponerende liv i 
trofast tjeneste på tross av ufattelig hard forfølgelse. I dette landet 
er heller ikke troende og disippel helt synonyme begreper. En 
troende har tatt imot Jesus, og lever som en kristen i en lokal 
menighet. En disippel har vervet seg til tjeneste for Jesus på fulltid, 
normalt for livstid. I dag velger stadig flere unge å bli disipler, og å 
gå i fotsporene til de pionerene som viste vei.

Trent for å tjene
Misjonærene får trening både i Kina og i utlandet for å kunne 
klare seg best mulig. På Filippinene gis blant annet trening i 
engelsk språk, tverrkulturell kommunikasjon og matnyttige ferdig-
heter som vil kunne hjelpe dem å overleve i en pionertjeneste 
senere. Det kan bety alt fra svømming, fisking og førstehjelp til 
hvordan man starter og driver en bedrift. De deltar som frivillige i 
menighetsarbeid, humanitært hjelpearbeid og i utviklingsprosjekter 
på en bred skala, og får mye av treningen gjennom dette. Mange 
av studentene kommer fra Kina, og tilhører den bevegelsen som 
mobiliserer misjonærer til å reise med evangeliet til land i 10-40 
vinduet. Kineserne er selvforsynte med det meste, men mangler 
ofte kapasitet på språktrening. Dessuten er det vanskelig å lære 

Flere har opplevd mirakuløse 
helbredelser som har overbevist 
dem om sannheten i evangeliet.

Vanskelige kår for mange kristne 
har skapt forhold som gjør at 
omvendelser skjer med større alvor.
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kommunikasjon med folk fra andre kulturer bare fra skolebenken. 
Erfaring fra virkelig feltarbeid er uvurderlig, og særlig når det kan 
gjøres med et godt støtteapparat rundt. Opplegget er meget godt 
mottatt av Kinas kristne ledere, og det blir satt sterke ord på hvor 
viktig denne typen støtte er. De velger ut unge som har et klart 
misjonskall, og som er villig til å arbeide hardt. Felles for dem som 
kommer er at de er målbevisste, tenker langsiktig og har vist gode 
personlige karakteregenskaper og holdninger i de oppgavene de 
har hatt tidligere. De er arbeidsvillige og lærevillige, og har stor 
grad av disiplin i sitt åndelige liv. Alle er anbefalt av lokale ledere 
som går god for dem. Når de er ferdige med treningen går reisen 
videre til nye oppdrag og erfaringer i arbeidet for evangeliet.

Forbilder
De frivillige misjonærene er forbilder for oss alle. Det å være en 
disippel av Jesus handler om å være misjonær på fulltid, uansett 
hvilken jobb du har eller hvor du bor. Årsaken er at Jesus er 
opptatt av å gjøre seg kjent for de mennesker som ikke vet om 
ham, som ikke vet om Guds livsforvandlende kjærlighet, og at 
Jesus lever som øverste makt og autoritet i dag. Å være en disippel 
er et stort privilegium. Jesus sa: Hvis dere holder mine bud, blir 
dere i min kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan 
være i dere og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt 
bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Den som 
drives av tro fullendt i kjærlighet, vil altså eie Jesu glede. Og den 
gleden er fullkommen og varig. n

Det å være en disippel av Jesus 
handler om å være misjonær på 

fulltid, uansett hvilken jobb du har 
eller hvor du bor.
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Ekteskap i Guds ord

Ekteskapet er den første mellom-menneskelige 
samfunnsordning Gud innfører. Dette forteller oss noe om 
hvor grunnleggende ekteskapet er i Guds planer. I Bibelen 
finner vi derfor klare rammer og ordninger for det å 
innlede og starte et samliv. Disse rammene definerer også 
for oss hva et ekteskap er. Vi lever i en tid der det er stor 
forvirring rundt hva et ekteskap er: Er samboerskap 
egentlig det samme som ekteskap? Kan en mann gifte seg 
med en annen mann?

Guds ord lærer oss at ekteskapet er en pakt:

… hun er din ektefelle og din hustru som du har inngått pakt med. 
(Mal 2,14)

Vi skal gjennom fire punkt se hva Guds ord sier om hvordan en 
slik pakt skal gjøres, og hvilke rammer som må være på plass for 
at mann og kvinne kan ha samliv med rett utgangspunkt og på et 
rett grunnlag. 

Ektepakt under Guds autoritet

Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, 
og han førte henne til mannen. Da sa mannen: «Nå er det bein av 

Lars Gunnar Solheim (f. 1973) er sosionom, 
bibellærer, er gift og har tre barn, er med i 
Kristent Fellesskap i Bergen. (Foto: Privat)

Tekst: Lars Gunnar Solheim 
laguso@frisurf.no
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mine bein og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av 
mannen er hun tatt.» Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og 
holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.  
(1 Mos 2,22-24)

Ekteskapet ble innstiftet av Gud i Edens hage. Ekteskapet er en 
guddommelig ordning, villet av Gud og lagt under hans autoritet. 
Gud er med og sammenføyer i hvert eneste giftermål som skjer 
mellom mann og kvinne på jorden:

Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammen-
føyd, skal mennesker ikke skille. (Matt 19,6)

Derfor er det å bryte et ekteskap, selv om man ikke kjenner Gud, 
dypest sett å bryte en guddommelig pakt:

… hun som har sviktet sin ungdoms venn og glemt pakten med sin 
Gud. (Ordsp 2,17)

I Første Mosebok viser Gud oss prinsippet om at autoritet skal føre 
paret sammen, og at ekteskapet er av offentlig karakter (1 Mos 
2,22). I dag er det svært vanlig at to som er forelsket selv 
bestemmer at de vil leve sammen. Men sannheten er at etter Guds 
orden kan man ikke starte et samliv helt selv. Da Adam og Eva ble 
ett i verdens første bryllup, var det Gud som førte dem sammen. 
Mann og kvinne ble ført sammen under autoritet, ikke utenfor 
autoritet. Og siden fører Gud alltid sammen ved hjelp av delegert 
autoritet, gjennom menn og kvinner som representerer ham. Vi 
skal se på noen få eksempler fra Det gamle og Det nye testamentet 
som viser hvordan Gud har lagt ekteskapet under autoritet:

Isak ble gift med Rebekka på sin fars samtykke og ønske. Men 
også Rebekkas far, Laban, måtte gi sitt konkrete samtykke til dette. 
Da Jakob giftet seg med Lea og Rakel, var det Laban, far til Lea og 
Rakel, som sammenføyde dem: 

Om kvelden tok han datteren Lea og førte henne til Jakob, og han gikk 
inn til henne. (1 Mos 29,23,28). 

Ekteskapet ble innstiftet av Gud 
i Edens hage. Ekteskapet er en 
guddommelig ordning, villet av 

Gud og lagt under hans autoritet.
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Det var ikke nok at Jakob hadde Rakel kjær. Jakob hørte på sin far 
når han skulle finne seg koner (1 Mos 28,1-6). Esau er et eksempel 
på en mann som tok seg koner mot sin fars vilje (1 Mos 26,34; 
28,8). Samson visste at foreldre hadde myndighet i giftermål: 

«Henne må dere la meg få til kone» (Dom 14,2; 15,1).

Vi finner også eksempler på at ekteskapet ble godkjent og velsignet 
av storsamfunnet. Da Boas tok Rut til kone gikk han først til 
byporten, som var samlingsstedet for lederne i byen og stedet for 
domsavsigelser. Boas fikk de eldste til å være vitner og velsigne 
giftermålet (Rut 4,10f). 

Også moseloven viser at ekteskapet er lagt under myndighet: 
Dersom en far ga datteren sin til en mann, og det ble stilt spørsmål 
ved om hun var jomfru, skulle de eldste i byen endelig avgjøre 
spørsmålet ved dom. Dersom hun ikke var jomfru hadde hun 
”drevet hor i sin fars hus”. Utrykket ”i sin fars hus”, og de eldstes 
dom, viser at hun var under autoritet helt til hun var rettelig gift (5 
Mos 22,13ff). Moseloven viser også at de to skulle prøves på om de 
var i for nært slektskap, eller av folkeslag man ikke kunne gjøre 
pakt med (3 Mos 18,7ff; 2 Mos 34,16).

Jesus og apostlene stadfester at ekteskapet er lagt under Guds 
autoritet og lover (Mark 10,2ff; Rom 7,2). Når Jesus sier at noen er 
født eller gjort uskikket til ekteskap, forstår vi at samliv skal prøves 
(Matt 19,12). Han sa også at ugyldig skilsmisse var grunn til å 
nekte noen å gifte seg på ny, noe som viser at det er begrensinger 
på det å inngå ekteskap (Matt 5,32; 19,9). Paulus skriver at de som 
ikke kan leve avholdende og som brenner av lyst etter hverandre, 
skal få tillatelse til å gifte seg (1 Kor 7,9.36ff). 

Endrede samfunnsforhold og ulike kulturer endrer ikke Guds 
orden for inngåelse av ekteskap. Vi vil i alle samfunn og kulturer 
finne personer som representerer Guds autoritet i det å godkjenne, 
velsigne og være vitne til ekteskap. Mange ulykkelige samliv 
kunne blitt unngått om man hadde tatt imot kvalifisert veiledning, 
hjelp og prøving før man startet samlivet. 

Da Boas tok Rut til kone gikk 
han først til byporten, som var 
samlingsstedet for lederne i byen 
og stedet for domsavsigelser.
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Bibelens lære om at ektepakt skal skje under autoritet kan ikke 
brukes som begrunnelse for tvangs- eller arrangerte ekteskap: 

Går vel to sammen uten at de har avtalt det med hverandre? (Am 3,3)

Bibelen gir oss ganske stor frihet i å selv finne den rette (4 Mos 
36,6)! Guds ord taler både om det å ”finne seg” og ”vinne seg” en 
ektefelle (Ordsp 18,22; 1 Tess 4,4). Paulus skrev at når en ektemann 
dør, er enken 

fri til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren.  
(1 Kor 7,39). 

Delegert autoritet har begrensinger, noe som medfører at de må gi 
de som vil gifte seg frihet til å selv finne den rette, innenfor visse 
rammer. 

Ektepakt på paktsvilkår og løfter
Pakt er et bånd som knytter mennesker til hverandre. Pakt er en 
gjensidig forståelse mellom ulike personer, der man binder seg på 
bestemte paktsvilkår, forpliktelser og avtaler (Jer 34,18). Før mann 
og kvinne i et bryllup har gjort pakt på fastsatte paktsvilkår, kan 
de ikke leve sammen slik som ektepar kan. Gud gav oss tre pakts-
vilkår for ekteskapet da Adam og Eva ble gift (1 Mos 2,24):

Vilkår nr 1: ”Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor”:
Dette vilkåret forteller oss at ved ektepakt blir en ny og selvstendig 
samfunnsenhet opprettet. Visse bånd mellom foreldre og barn 
brytes, slik at oppdraget Gud gav mann og kvinne om å fylle 
jorden med sitt styre og sitt bilde, blir ført videre i nye genera-
sjoner. Vilkåret er spesielt formulert til mannen som i underord-
ning forlater far og mor, og blir hode for en ny familie (Ef 5,23). 
Mannen ”tar til ekte” mens kvinnen blir ”gitt til ekte” og ledes til 
mannen (Luk 17,27; 20,35; 1 Kor 7,38; 1 Mos 34,9). Kvinnen stiller 
seg frivillig under ham som blir hennes mann.

Vi vil i alle samfunn og kulturer 
finne personer som representerer 
Guds autoritet i det å godkjenne, 

velsigne og være vitne til ekteskap.
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Vilkår nr 2: ”Derfor skal mannen … holde fast ved sin kvinne ”: 
Begrepet ”holde fast ved”, ”holde seg til” eller ”være knyttet til” 
har med pakt å gjøre. Ekteparet gjør derfor pakt på troskap og 
utholdenhet, og forplikter seg til å gi omsorg og kjærlighet til 
hverandre. Ekteskapet er ment å vare livet ut. Gud bekrefter dette i 
sin gode lov: Du skal ikke bryte ekteskapet (2 Mos 20,14). Å bli gift 
er å bli bundet til en annen på en slik måte at man bare kan bli fri 
igjen om man blir rettmessig løst (Rom 7,2f; 1 Kor 7,15f;.27.39). 
Samlivsformer som ikke innebærer slik forpliktende binding er det 
ikke rom for etter Guds ord.

Paktsvilkår nr. 1 og nr. 2 lærer oss også hva et ekteskap er med 
tanke på kjønn og antall: Ekteskapet er for mann og kvinne, ikke 
for mann og mann eller kvinne og kvinne (Rom 1,26f; 1 Tim 1,8; 
3,2; 1 Kor 6,9; Jud 1,7; 3 Mos 18,22; 20,13). Selv om Gud i visse 
tilfeller og perioder gav rom for flerkoneri, er ekteskapet fra 
opphavet og i den nye pakt monogamt (Matt 19,4.8; 1 Tim 3,2; 
3,12; 5,9). 

Vilkår nr 3: ”…og de to skal være én kropp.” 
De to skal ”være ett”, ”ett kjød” eller ”limt sammen”. Vilkåret 
handler om den sterke enhet, forening, kjærlighet og intimitet som 
skal være mellom ektefellene. Deres liv skal være ett liv. Denne 
enheten skal vise seg på alle plan, både åndelig, sjelelig og 
kroppslig. At begrepet ”én kropp” også er knyttet opp mot samleie 
finner vi stadfestet når vi leser Paulus’ første brev til korinterne (1 
Kor 6,15f). I den samme sammenhengen blir det gjort tydelig for 
oss at den seksuelle foreningen bare er for ektefolk! Vi merker oss 
at vilkåret om ”å holde fast ved” kommer før ”de to skal være én 
kropp”. Seksuelt samliv hører til innenfor rammene av trygg og 
trofast kjærlighet mellom de to. 

Et samlivet er lovlig startet når mann og kvinne innenfor Gud 
og delegert autoritet sitt nærvær gjør ed til hverandre på disse 
paktsvilkårene. Bibelen taler om å ”gi ett løfte med ed” i forbin-
delse med pakt (1 Mos 26,31; 1 Sam 20,17; Hebr 6,16ff). Ingen gjør 
gjør ektepakt taust (Esek 16,8). Løftene virker bindende på partene, 
og skal være et vern for ekteskapet i motgang og medgang. Å 

Ekteparet gjør pakt på troskap 
og utholdenhet, og forplikter seg 
til å gi omsorg og kjærlighet til 
hverandre.
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bryte en ed medfører i seg selv dom (1 Tim 5,12). I bryllupet 
sverger mann og kvinne troskap, og er vitner på pakten overfor 
hverandre. Men i forbindelse med pakt skal man også ha ”noen 
større å sverge ved” (Hebr 6,13ff). Eden blir derfor gitt overfor Gud 
og hans delegerte autoritet, som er offentlige vitner til pakten (Rut 
4,11; Mal 2,14; Ordsp 2,17). Som kristne anerkjenner vi alle 
giftermål i alle kulturer der mann og kvinne under autoritet har 
gjort pakt som forplikter til livslang kjærlighet, omsorg og samliv.  

Ektepakt i bryllup med gjestebud og måltid
Bryllupet er selve starten på ekteskapet. Det viktigste som skjer i et 
bryllup er at paret blir ført sammen og gir hverandre løfter. Men 
bryllupet er også en fest med glad feiring, gjestebud og måltid. 
Dette lærer oss at ekteskapet berører samfunnet og er mer enn en 
privat sak. 

Bibelen er svært rik på bilder, utrykk, historier og lignelser 
knyttet til bryllup. Bibelen starter med bryllup og avslutter med 
bryllup. Bryllupet er en fest som er forbundet med den høyeste 
form for glede (Jer 33,11). Bibelen skildrer både brud og brudgom, 
brudepiker, forlovere, bryllupsdager, bryllupsgjester, bryllups-
sanger, slør og gaver. 

Å holde gjestebud er en vanlig handling for å markere starten 
på et nytt samliv, samt gi en anledning for gjestene å vise at de vil 
stå sammen med brudeparet og velsigne dem (1 Mos 29, 21ff). Jesu 
første undergjerning skjedde i et bryllup som han var gjest i (Joh 
2,1-12). Vi er innbudt til et himmelsk bryllup som skal skje når 
Jesus kommer igjen (Matt 22,1f; 25,1). 

Det hebraiske ordet ”berit”, som i vår norske Bibel er oversatt 
til ”pakt”, kommer fra verbet ”barah” som betyr å ”ete”.  Å holde 
måltid er et utrykk for at man ønsker fellesskap og knytter bånd 
med dem man spiser sammen med (Åp 3,20). Jesus holdt måltid da 
han innstiftet den nye pakt. 

Vi kan likevel ikke si at det å holde store gjestebud med flotte 
måltid er vilkår for å bli gift. Men vi må være klar over at bryl-
lupet har en offentlig karakter, som også gjør det naturlig å inklu-
dere dem som står rundt oss. At det i vår kultur ofte er svært dyrt 

Ekteparets liv skal være ett liv. 
Denne enheten skal vise seg på 

alle plan, både åndelig, sjelelig og 
kroppslig.
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å ha bryllupsfest er ingen unnskylding for å starte et samliv uten å 
gifte seg. Bryllup kan gjøres nesten helt gratis! 

I pakten gjøres to til én kropp
Når den offentlige godkjennelsen er gitt er rammene for reelt 
samliv lagt. Det er først nå paret kan ha seksuelt samliv. Gud førte 
ikke bare Eva til Adam, han gav dem også bud om å være én 
kropp. Ekteskapet er mer enn en ramme, det skal også finne sted 
virkelig samliv (2 Mos 21,10). Derfor er den seksuelle foreningen å 
se på som en del av det å fullende ektepakten: 

Om kvelden tok han datteren Lea og førte henne til Jakob, og han gikk 
inn til henne. (1 Mos 29,23)

Det gammeltestamentlige uttrykket for å gjøre pakt betyr «å skjære 
pakt» (karat berit). Resultat er at blod blir utløst. Det knyttes blod-
bånd mellom dem pakten gjelder (Jer 34,18f; 1 Mos 15,9f). 
Elementet av blodpakt finner sted når brud og brudgom blir 
forenet i samleie, som får jomfruhinnen til å blø. Løftet de gav om 
å holde seg til hverandre og være én kropp kommer til utrykk og 
fullendes gjennom intim forening: 

”Så er de ikke lenger to; de er èn kropp” (Matt 19,6). 

Seksuelt samliv før eller utenfor ekteskapet kalles i Guds ord for 
”skamløst”, ”hor» og «umoral». Boas gjorde alt i rett rekkefølge da 
han giftet seg:

Da sa Boas til de eldste og til hele folket: «Dere er i dag vitner på at 
jeg … tar … moabittkvinnen Rut, Mahlons kone, til ekte … Boas tok 
Rut hjem til seg, og hun ble hans kone. Da han kom sammen med 
henne, lot Herren henne bli med barn, og hun fødte en sønn.  
(Rut 4,13)

(Se også 1 Kor 7,9; 5 Mos 22,14; Matt 1,18ff, der vi finner den 
samme gode orden.)

Bibelen taler om å ”gi ett løfte med 
ed” i forbindelse med pakt. Løftene 
virker bindende på partene, og 
skal være et vern for ekteskapet i 
motgang og medgang.
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Hold ekteskapet i ære

La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren. For 
Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet.  
(Hebr 13,4)

Ekteskapet er den eneste samlivsformen Gud har gitt mann og 
kvinne å leve sammen i. Ekteskapet skal holdes i ære av alle, både 
gifte og ugifte. Gud har lagt ekteskapet under autoritet og vern, og 
gitt oss ordninger for hvordan pakten skal gjøres. Han vil at samliv 
skal bygges på pakt og avklarte rammer og vilkår. Samboerskap 
kommer til kort på alle de fire punktene vi har sett på over. 

Jesus er vårt forbilde!
Som kristne har vi Jesus som forbilde i alle ting. Dette gjelder også 
måten han vinner og gifter seg med bruden sin – menigheten – på. 
Gud vil at den standarden som er i det himmelske skal være på 
jorden! Jesus vinner seg en brud i hellighet og ære ved å gå i 
døden for henne. Jesus føres sammen med bruden av sin 
himmelske far i en stor himmelsk bryllupsfest med gjestebud og 
måltid (Matt 22,1ff). At Jesus innleder samlivet med bruden sin ved 
å først holde bryllup, gjør at vi ikke vil tenke at bryllup er historisk 
og kulturelt bestemt, eller frivillig å velge som start på samliv.

Jesus gifter seg med en brud som er ren som en jomfru. Pakten er 
grunnlagt på Jesu blod som rant for oss. Jesus og bruden gjør en 
evig kjærlighetspakt: De to skal holde seg til hverandre og være ett 
i all evighet. n

Som kristne anerkjenner vi alle 
giftermål i alle kulturer der mann 

og kvinne under autoritet har gjort 
pakt som forplikter til livslang 
kjærlighet, omsorg og samliv.  
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som Gud gir. Alle er inkludert – uansett livssituasjon eller 
utrustning. 

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
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3 kjappe spørsmål
Espen Strømme

Tekst og foto: Elisabeth M. Erlandsen 
elaisabeth@gmail.com

Hvor lenge har du kjent Jesus?
Jeg har alltid kjent Jesus. Jeg vokste opp i en kristen familie og har 
vært med i menigheten på Sotra, men valget om å la meg døpe tok 
jeg da jeg var ni.

Hva er det beste bønnesvaret du har fått?
Da jeg begynte på Bergen Bibelskole ba jeg Gud om å skape en 
skikkelig forandring i meg, og Gud innfridde. I løpet av året jobbet 
Gud med meg personlig, og han styrket selvtilliten, selvbildet og 
frimodigheten min på en helt fantastisk måte.

Hvilken av historiene i Jesu liv beskrevet i Det nye 
testamentet ville du ha vært med på og hvorfor?
Jeg ville ha vært med Jesus opp på fjellet da han møtte Moses og 
Elia, for da hadde jeg fått muligheten til å møte flere forbilder 
samtidig. n

Espen Strømme
21 år
Kommer fra Sotra
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Herre over dyrene

I fjor sommer tapte det kanadiske ishockeylaget 
Vancouver Canucks finalen om Stanley Cup-trofeet på 
hjemmebane. Dette førte til stor skuffelse og sinne blant 
mange av supporterne. Noen tok frustrasjonen ut i gatene 
i Vancouver og satte fyr på biler og søppelkasser, de 
knuste vinduer, dynket storskjermer i øl og danset på biler 
som de hadde veltet over ende. ”Folk oppfører seg som 
dyr” sa en av byens innbyggere til Aftonbladet. 
Mennesker kan altså bli som dyr: dyriske. Dette stemmer 
også med hva Bibelen sier kan skje med oss. 

Men disse menneskene spotter det de ikke kjenner, og er som dyr uten 
fornuft, som av naturen er bestemt til å bli fanget og gå til grunne. (2 
Pet 2,12)

Men hvordan kan det ha seg at mennesker kan bli som dyr uten 
fornuft? 

Forholdet mellom mennesker og dyr er viet stor plass i skapel-
sesberetningene! Menneskene ble skapt på samme dag som land-
dyrene og villdyrene, på den sjette dagen. Menneskene fikk med en 
gang vite at de skal råde over dyrene (1 Mos 1,24-28). Her innføres 
en klar ordning! Ordningen viser seg først ved at Adam gir dyrene 
navn. Også villdyrene får navn av Adam. Da Gud ledet dyrene til 
Adam, fant Adam ingen hjelper som svarte til ham blant dem. 

Lars Gunnar Solheim (f. 1973) er sosionom, 
bibellærer, er gift og har tre barn, er med i 
Kristent Fellesskap i Bergen. (Foto: Privat)

Tekst: Lars Gunnar Solheim 
laguso@frisurf.no
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Hans relasjon til dyrene skulle altså være begrenset, og særlig 
skulle han ikke finne noen likesinnet mellom villdyrene. 

Selv om vi er skapt på samme dag som landdyrene, og på noen 
områder fungerer  som dem, er her likevel fundamentale forkjeller: 
Gud gjør det klart at menneskene er helt unike fordi vi er skapt i 
hans lignelse og bilde (1 Mos 1,27). Det er her vår grunnleggende 
identitet som mennesker ligger. Vi er gjort lite ringere enn Gud og 
er opprinnelig kronet og kledd i Guds egen herlighet. Gud åndet 
med sin egen pust på menneskene. Gud vandret med Adam i 
hagen. For vi er skapt til å ha et helt spesielt samfunn med den 
treenige Gud. Gud gjorde oss til herre over sine henders verk, også 
de ville dyrene (Sal 8,5-9).

Et villdyr overtar makten
I begynnelsen rådet det harmoni mellom mennesker og dyr. Men så 
henvendte slangen, det listigste av villdyrene som Adam hadde gitt 
navn, seg til menneskene. Denne slangen var Satan, Gud og 
menneskenes anklager og motstander. Satan er en fallen engel. 
Fordi Satan ønsker å være lik Gud kan han ikke akseptere 
mennesket, som er satt til å råde sammen med Gud. Han kan heller 
ikke akseptere at menneskene er satt over engler og en dag skal 
dømme dem. 

At Satan inkarnerte seg i en slange og et villdyr er ikke 
tilfeldig. Det forteller oss noe om hans rang og karakter. For det 
første er hans egentlige rang under menneskenes makt, slik som 
dyrene. For det andre fremstår han som en troskyldig slange, men 
innvendig er han en rovlysten ulv. Han er dyrisk i sitt vesen. Det 
som først viste seg som en litt ubetydelig slange, viser seg å 
egentlig være en gigantisk rød, ildsprutende og mangehodet drage, 
som ikke har noe annet mål enn å sluke, stjele, drepe og ødelegge 
(Åp 12,3,8f).  

I stedet for å leve i tro, tillit og samfunn med Gud, bøyde 
Adam seg for villdyret. Guds ordning for forholdet mellom 
mennesker og dyr ble snudd på hodet. Dyret fikk råde der 
mennesker skulle råde. I Bibelen finner vi mange eksempler på at 
der menneskene faller i synd mot Gud, overtar villdyrene makten. 
Da Israel ble fullt av gudløshet, og folket ble fordrevet til frem-

Tallsymbolikk
I Bibelen finner vi mye tallsymbolikk.  
Tallet seks er mennesket og dyrets tall,  
de ble begge skapt sjette dagen. Sekstallet 
regnes gjerne som ufullkommenhetens tall, 
i motsetning til syv som er tallet for det 
som er fullstendig og guddommelig.  
Tre steder i Bibelen finner vi tallet seks 
brukt som symbol på menneskets opprør 
mot Gud.  
(1 Sam 17,4;  Dan 3,1; Åp 13,18).



78 

mede land, ble landet i stedet en hvileplass og et tilholdssted for 
villdyr og sjakaler. Israelsfolket ble bitt av giftige ormer og ble til 
føde for villdyr (Jer 5,6; 8,17; 9,11; 19,7; Hos 13,8f; Sef 2,15). 
Villdyr var også en av de fire harde straffer Gud brukte for å 
dømme folk og nasjoner som falt i synd (Esek 14,21; 1 Kong 13,26; 
2 Kong 17,25). 

Vi blir lik den guden vi tilber
Gud har gjort det klart i et av sine ti bud at vi ikke skal ha andre 
guder en ham (2 Mos 20,4). Vi skal heller ikke lage oss noen gude-
bilder med form som dyr (5 Mos 4,16-18). Men alt fra syndefallet 
byttet menneskene ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder 
av forgjengelige mennesker, fugler, firbeinte dyr og krypdyr (Rom 
1,23). Gjennom hele Bibelen finner vi derfor eksempler på 
mennesker og folkeslag som tilber dyr. Egypterne tilbad både 
klegg, mygg, frosk og gresshopper. Dette ble til slutt deres under-
gang. Vi husker alle gullkalvene som Aron og  Jeroboam laget (2 
Mos kap. 32; 1 Kong 12,28). Mennesker tilber også stjernebilder av 
dyr ( 2 Kong 23,8). 

Kong Nebukadnesar opphøyet og gav seg selv ære for den 
makt og herlighet han hadde fått. Dette er en satanisk tanke. Det 
endte med at han ble som et dyr. Han ble jaget bort fra mennes-
kene og holdt til blant dyrene på marken. Han spiste gress som en 
okse, og ble seende ut som en rovfugl. Hans menneskehjerte ble 
forvandlet slik at han fikk et dyrehjerte (Dan 4,16). Slik ble det helt 
til han gav Gud og hans rike ære! 

I Johannes’ åpenbaring finner vi at tilbedelse av Satan og 
dyret når sitt klimaks (Åp 13). Apostelen Johannes så flere dyr 
stige opp av havet. Disse dyrene er mennesker, makter og religiøse 
krefter i Satans tjeneste. Alle som ikke tjener eller tilber bildet av 
dyret, blir drept. Menneskene blir også merket i pannen med dyrets 
tall, som er 666. Tallet for dyret er tallet for et menneske, og viser 
blant annet tilbake til den sjette dagen i skapelsen. Tallet forteller 
oss om en total forening mellom dyret og mennesket, der dyrets 
ånd utspiller seg i sin fylde gjennom mennesker, og menneskene 
har gitt dyret sin hele og fulle plass i deres sinn og liv. 

Gud gjør det klart at menneskene 
er helt unike fordi vi er skapt i 

hans lignelse og bilde. Det er her 
vår grunnleggende identitet som 

mennesker ligger.
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Bibelen lærer oss at vi blir lik den guden vi bøyer oss for og tilber 
(Jer 10,8; Sal 135,15-18). Da Adam bøyde seg for dyret i stedet for 
å råde over det, fikk vi alle noe av udyret i oss. Dette har synden 
sørget for.

Kampen mot dyret
Med en gang fallet var et faktum, lovet Gud at en som var av 
kvinnens ætt – et menneske – skulle knuse slangen sitt hode (1 
Mos 3,15; 4 Mos 24,17ff). Gjennom hele Bibelen går derfor 
menneskers kamp mot villdyret igjen som tema. 

Da filisterkjempen Goliat stormet mot David ropte han: «Tror 
du jeg er en hund, siden du kommer mot meg med kjepper?» Og 
han forbannet David ved sine guder. Jeg tror det var nettopp det 
David tenkte! David hadde allerede slåss mot både løve og bjørn, 
og nå slåss han mot en hund som var på lag med Satan (1 Sam 
17,43). Goliat var litt mer enn seks alen lang, noe som får oss til å 
tenke på dyrets tall (Åp 13,18).

Nebukadnesar, den babylonske kongen, drømte at han så en 
stor statue, som representerte flere verdensriker. Senere bygde han 
også en stor statue som folket skulle tilbe. Det er typisk at verdens 
konger drømmer om statuer. De vil opphøye seg selv og få tilbe-
delse, slik Satan opphøyer seg selv og vil ha beundring. Men da 
Daniel så akkurat de samme verdensrikene i et syn fra Gud, så han 
de som rovdyr – løve, bjørn, leopard og et dyr som minner om en 
monsterdrage (Dan 7,2-8). Trekk fra alle disse fire dyrene finner vi 
igjen i “Dyret” som apostelen Johannes så stige opp fra havet (Åp 
13,1ff). Det som i menneskers øyne ser ut som herlige riker med 
pomp og prakt, viser seg egentlig å være villdyrets representanter. 
Heldigvis får Daniel i synet også se en konge som gjør ende på alle 
disse dyrene eller maktene. Kongen for dette riket er ikke et dyr, 
men en ”menneskesønn” (Dan 7,13). Han får herredømme, ære, 
folk og folkeætter, som til evig tid skal tjene ham. 

Esekiel profeterte at det skulle komme en god hyrde, kong 
David, som skulle frelse sauene fra villdyr. Kongen skal rydde ut 
villdyrene og lage en hage til berging for sauene (Esek 34). Denne 
kongen er Jesus!

Gud gjorde oss til herre over sine 
henders verk, også de ville dyrene.
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Da israelsfolket inntok Kanaan skulle de ikke bare utrydde de 
kanaaneiske folkeslagene. De skulle også fordrive villdyr (3 Mos 
26,6). Guds folk er ennå ikke ferdig med denne jobben, selv om 
den nå fortsetter på et annet plan. Jesus møtte ikke bare Satan da 
han ble fristet i ødemarken. Han holdt faktisk til mellom de ville 
dyrene. Men verken Satan eller villdyr fikk makt over ham, og 
englene tjente ham (Mark 1,13). Disiplene fikk i oppdrag av Jesus å 
forkynne Guds rike, og fikk makt til å drive ut demoner og 
helbrede syke. Dette var det samme som at disiplene hadde fått 
”makt til å trå på slanger og skorpioner ” (Luk 10,19). Der Guds 
rike går frem, må dyrets makt vike!

I Johannes’ åpenbaring kan vi lese om hvordan Guds folk, 
menigheten, står på et glasshav blandet med ild. De har seiret over 
dyret og bildet av det, og tallet som står for navnet på dyret (Åp 
15,1-4). Dette minner oss om israelsfolkets utgang fra Egypt 
gjennom Rødehavet. I Rødehavet ble Farao og hans hær drept. 
Men Farao ble også kalt for ”et sjøuhyre i havet”. Og dette sjøu-
hyret er Rahab eller Leviatan, den store gamle slangen (Esek 32,2; 
Sal 74,13f). Israelsfolket hadde vært slaver under et villdyr og et 
sjøuhyre! Men menigheten seirer over dyret og lovsynger Jesus 
Kristus!

Om å være sant og sunt menneske
Som kristne kan vi aldri godta darwinismen, som reduserer 
mennesket til å bare være et høytstående pattedyr. Darwinismen 
inneholder lære og visdom som er jordisk, rent menneskelig, ja 
djevelsk (Jak 3,15). Vi er skapt og bestemt til å være mennesker, 
ikke dyr! Men også den sekulære humanismen, som helt avviser 
Gud, ender opp med å gjøre menneskene til lite annet enn et høyt-
stående dyr. 

Paulus mente at kreterne var løgnere, onde villdyr, glupske og 
late (Tit 1,12). Judas sa at de gudløse menneskene som hadde 
sneket seg inn i menigheten var som dyr uten fornuft (Jud 1,10). 
Salmisten lærer oss: 

Bibelen lærer oss at vi blir lik den 
guden vi bøyer oss for og tilber. Da 

Adam bøyde seg for dyret i stedet 
for å råde over det, fikk vi alle noe 

av udyret i oss.

Da filisterkjempen Goliat stormet 
mot David ropte han: «Tror du jeg 
er en hund, siden du kommer mot 

meg med kjepper?» Jeg tror det var 
nettopp det David tenkte!
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Vær ikke som hest og muldyr, uten forstand! Deres smykke er tømme 
og bissel til å tvinge dem med, ellers kommer de ikke til deg.   
(Sal 32,9)

Vi lever i en tid der det dyriske har stor plass. Det dyriske kommer 
ikke bare til kjenne i ekstreme former som opptøyer, vold eller krig. 
Vi finner det i alt som har med synd og manglende kjærlighet til 
Gud å gjøre. Når ekteskap og familier oppløses har det sin årsak i 
opprør mot Guds bud og ordninger. Selvhevdelse, egoisme og 
misunnelse er ofte opphav til konflikter i arbeidslivet eller mellom 
naboer. I politikken finner vi utallige eksempler på at de som styrer 
bruker sin makt til egen vinning, og undertrykker og utarmer 
folket de er satt til å tjene. Selvhevdelse, misunnelse og individua-
lisme – alt dette har røtter i det jordiske, demoniske eller dyriske 
(Jak 3,14-16). 

Det har aldri vært Guds vilje at vi skal være uverdige eller dyriske 
i vår karakter. Det har aldri vært Guds vilje at Dyret skulle få 
makten blant mennesker. I møte med det dyriske trenger verden 
mer enn noen gang å møte sann menneskelighet fra det folket som 
elsker Gud.  Vi vet at det er Guds bilde, mennesker som er lik 
Jesus, som skal fylle denne jorden! Gud skapte oss til å være 
mennesker, formet etter bildet av menneskesønnen, Jesus Kristus 
(Rom 8,29). Vi er kalt til å tilbe den treenige Gud, ikke villdyr, og 
slett ikke Satan. Når vi tilber Gud og bøyer oss for ham, får vi 
Guds eget hellige liv på innsiden. Vi får vår identitet i Kristus, i 
menneskesønnen. Vi blir helt og fullt sunne og sanne mennesker, 
som bærer Guds lignelse, menneskesønnen, i oss. Gud gir oss del i 
den visdommen som er ovenfra, i motsetning til den visdommen 
som er jordisk. Visdommen fra Gud er ren, fredselskende, forsonlig 
og føyelig, rik på barmhjertighet og gode frukter, upartisk og uten 
hykleri. Og rettferdigheten er en frukt som blir sådd i fred og 
vokser fram for dem som skaper fred (Jak 3,17-18). n

Med en gang fallet var et faktum, 
lovet Gud at en som var av 
kvinnens ætt – et menneske – 
skulle knuse slangen sitt hode.
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FOLK tidsskrift for hverdagsteologi

Bli abonnent?
se www.ifolk.no, send SMS med kodeord 

FOLKABO og navn og adresse til 2097  

(tjenesten er gratis) eller ring 55 38 18 40. 

Gaveabonnement? 
Send SMS med kodeord FOLKABO GAVE, 

gavemottakers navn, adresse, e-mail og tlf + 

MIN: ditt eget navn, adresse, email og tlf.

Abonnement: kr. 300,- pr. år

Det kommer ut 4 nummer i året.
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Gud bygger sin menighet!

JESUS har en pla n for livet mitt.
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Takk Gud for gode venner

Alle  folkeslag  skal  bli  Jesu  etterfolgere.
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