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Tekst: Terje Dahle, 
tedahle@gmail.com 

Gud er ikke en tankeflukt

Gud er ikke en ide eller en tanke som har oppstått når 
mennesker har møtt motgang i livet. Gud er en levende 
person som handler. Han er nær mennesker og viser sin 
kjærlighet i våre liv. 

Han har skapt universet, og har en plan for hvert menneske. Det er 
budskapet vi vil formidle i dette nummeret av FOLK. Vi bringer 
flere historier om mennesker som erfarer at Gud møter dem og 
griper inn i livene deres. Bibelen forteller om Enok som vandret 
med Gud. Intervjuet med Bente Danielsen forteller om å vandre 
trofast med Gud gjennom hele livet. På neste side forteller Kristin 
om å vandre med Gud i vanskelige tider, og å erfare styrken i 
fellesskapet med andre som tror. Intervjuet med Eivind Palmesen 
viser hvordan et møte med Gud gir mennesker en ny start og kraft 
til å reise seg etter nederlag. 

Det største som kan skje et menneske er å bli et Guds barn ved 
å tro på Jesus. Historien som Ellinor Paulsen forteller i “Jakten på 
det gode liv” er typisk for mange nordmenn. Vi vil tro på Gud på 
vår egen måte, og stoltheten gjør at Jesus holdes på en armlengdes 
avstand. Når vi leser denne historien, ser vi hvordan Gud kaller på 
mennesker, og vi får ny frimodighet til å dele de gode nyhetene om 
Jesus med folk rundt oss. 

Bibelen forteller mange historier om mennesker som lever med 
Gud under svært ulike livssituasjoner og tidsepoker. Gjennom disse 
historiene kommer vi nærmere Gud og mennesket. Vi møter Gud 
som elsker mennesker og som vil frelse og berge, og vi møter 

Terje Dahle, ansvarlig redaktør i FOLK.
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mennesker som lærer å leve med Gud i alle livets faser. Historier i 
vår tid om å leve med Gud i hverdagen viser oss at Bibelens Gud er 
evig, og like nær i dag som han alltid har vært. Artiklene med 
undervisning har det til felles at de viser ulike sider av å leve nært 
Gud. Å be og lese i Bibelen er grunnmuren for er et liv med Gud. 
Åge Pettersens artikkel om bønn, “Et liv i bønn”, viser bønn som en 
del av et hverdagsliv. Artiklene “Den sunne lære – Unngå vrang-
lære” og “His story is my history” belyser Bibelens troverdighet og 
slitestyrke i møte med skiftende ideologier og tidsepoker.

Jesus Kristus kom til jord og formidlet et budskap om fred og 
håp. Han gav en indre fred til mennesker som gjorde dem sterke og 
robuste i livets opp- og nedturer. Mange av artiklene bringer åpen-
baring av Gud på dette området. En indre fred og et levende håp gir 
oss en slitesterk tro, i med- og motgang. Og da kan vi samarbeide 
med Gud i å bringe hans rike til jord, uansett omstendigheter.

God lesning! n

Historier i vår tid om å leve 
med Gud i hverdagen viser oss 
at Bibelens Gud er evig, og like 
nær i dag som han alltid har 
vært.
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Jeg trodde jeg hadde en sterk og urokkelig tro, det skulle 
vise seg at jeg var avhengig av trofaste søsken for å 
bevare troen og kjempe meg gjennom vanskelige 
omstendigheter som jeg ikke kunne se enden på. 

Da jeg ble kristen for 10 år siden, måtte jeg ta et bevisst valg. Jesus 
måtte være Herre, og de andre tingene i livet mitt ble mindre 
viktige. Underveis har jeg blitt bedre og bedre kjent med Gud, jeg 
har vært av den oppfatning at jeg har vært en moden kristen, og 
jeg har trodd at jeg har vært i stand til å møte større utfordringer. 
Det er interessant (og litt skremmende) å erfare, at man blir prøvd 
på de grunnleggende sannhetene når motstanden og utfordringene 
kommer. De sannhetene som man har tatt for gitt at man har på 
plass i livet sitt. Finnes egentlig Gud? Er han egentlig god? Hører 
han egentlig når jeg ber? Er han egentlig trofast? Det er som 
slangen sa til Eva i Edens hage om igjen –  ”Har Gud virkelig 
sagt…?” (1 Mos 3,1). Jeg trodde jeg hadde en sterk og urokkelig 
tro, det skulle vise seg at jeg var avhengig av trofaste søsken for å 
bevare troen og kjempe meg gjennom vanskelige omstendigheter 
som jeg ikke kunne se enden på. 

Høsten 2007 opplevde jeg at Gud talte til meg da jeg leste om 
den fulle rustningen i Efeserbrevet, - ” Hold alltid troens skjold 
høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler” (Ef 
6,16). Jeg husker jeg delte dette med mannen min og på gruppe-
samling, og jeg sa jeg trodde Gud forberedte meg på at det kom 
tøffe tider. Den samme høsten bestemte vi oss for at vi ville prøve 

Tekst: Kristin  
folk@krinet.no

Satte spørsmålstegn ved Gud
PERSONLIG HISTORIE
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å få barn. Rundt oss laget folk barn som om det var det enkleste i 
hele verden. Hos oss gikk månedene uten resultat. Lengselen etter 
å bli en større familie vokste i oss begge, og skuffelsen over at man 
ikke lyktes ble vondere for hver måned som gikk. Etter hvert 
vokste det fram en sorg hos meg, jeg sørget over noe jeg aldri 
hadde hatt, men som jeg lengtet så inderlig etter. Vi ba sammen og 
ropte til Gud. Gode trofaste venner ble inkludert i ”prosjektet”, og 
de ba til Gud sammen med oss. Ingenting skjedde. Jo mer fortvilet 
jeg ble, jo lengre bort fra Gud gled jeg. Og jeg begynte å stille 
spørsmålstegn ved de grunnleggende sannhetene om Gud. Hvorfor 
svarte han ikke bønnene våre? Hvorfor ville ikke Gud velsigne oss 
med barn? Det var så vanskelig å forholde seg til Gud når jeg ikke 
fikk det vi drømte så inderlig om. Jeg skjønte ikke at han kunne 
tillate at jeg hadde det så vondt. 

Søsken
Heldigvis er Gud nådig. Og når vi er troløse, er han trofast. 
Redningen for meg var, foruten Guds nåde og mannen min, gode 

Vi fikk ikke bønnesvar fordi vi var så flinke 
og taklet utfordringene så bra, vi fikk bønne-
svar fordi Gud er nådig, og nå var bønneskå-
len full.
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og trofaste søsken. Vi opplevde at vi gjennom å være åpne om det 
som var vanskelig, fikk erfare Guds nåde veldig praktisk. Vennene 
våre ble vårt skjold av tro. Når jeg ikke klarte å tro og be Gud om 
et mirakel, var det andre som gjorde det for meg. Når jeg mistet 
fokuset og begynte å sette spørsmålstegn ved Gud, var det noen 
som ”ryddet opp” i tankene mine og talte rett til meg. Jeg fikk satt 
ting i perspektiv, jeg fikk nytt håp, ny tro og nye krefter. Og jeg 
visste at vi ikke sto i dette alene. Det var utfordrende, både for oss 
og de som var rundt oss, å stå i en kamp som vi ikke så enden og 
utfallet på. 

En kveld var vi hos et vennepar som hadde fått ei lita jente. 
Selv om jeg syntes det var tøft å se andre som lyktes, var jeg også 
veldig glad på deres vegne. Jeg syntes mannen min sa det så bra 
den kvelden: ”Vi gleder oss med dere, og dere sørger med oss”. Det 
er sånn det er å være søsken og tilhøre den samme kroppen (Rom 
12,15). Den samme kvelden sa dette venneparet til oss at de trodde 
Gud kom til å velsigne oss med barn, men at vi ikke hadde nåde til 
å bekymre oss for fremtiden. Gud ga nåde nok for akkurat denne 
dagen. Da vi gikk hjem den kvelden, var jeg sint. Det var selvsagt 
enkelt for dem å si at vi kom til å få barn og at vi ikke måtte 
bekymre oss, de hadde jo fått oppleve det selv. Likevel gjorde disse 
ordene noe med meg, og de hjalp meg til å prøve å ta en dag om 
gangen (Ordsp 4,13). Guds Ord har kraft. Det skaper og forandrer. 
Det gir tro og nytt liv. Det var mange ting jeg ikke likte å høre, 
men det var veldig nødvendig. Det var også mange ting jeg tenkte 
på som jeg ikke hadde lyst til å si til noen. Men det var også veldig 
nødvendig (1 Joh 1,5-7). Når man ser at venner har det vanskelig, 
er det viktig å våge å bry seg. Spør heller en gang for mye enn en 
gang for lite. Jeg opplevde at det var mye enklere å forholde meg 
til venner som spurte hvordan jeg hadde det, enn de som ikke 
våget. 

Pass på deg selv
I Brevet til hebreerne står det:

 Se til at ingen går bort fra Guds nåde! La ingen bitter rot få vokse 
opp og volde skade så mange blir forgiftet. (Hebr 12,15)

Det var mange ting jeg ikke 
likte å høre, men det var veldig 
nødvendig. Det var også mange 
ting jeg tenkte på som jeg ikke 
hadde lyst til å si til noen. Men det 
var også veldig nødvendig.
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Når omstendighetene er tøffe og man begynner å sette spørsmåls-
tegn ved Gud, da er man på vei bort fra nåden, og det er lett å bli 
bitter. Jeg prøvde å finne forklaringer på hvorfor vi ikke fikk barn, 
– hva var det jeg hadde gjort galt? Trodde jeg ikke nok? Ba jeg 
ikke nok? Jeg ”glemte” at nåde ikke er på grunn av, men på tross 
av, og at det ikke har noe å gjøre med mine prestasjoner. Jeg mistet 
fokus på Jesus, og jeg holdt på å miste hjertet mitt. Det er interes-
sant å se i ettertid at min største utfordring var hvordan jeg 
forholdt meg til det som var vanskelig. I alt jeg kommer til å møte 
i livet, vil den største kampen sitte i hodet og tankene mine. Hva 
gjør jeg når livet blir tøft, og hvordan forholder jeg meg til det? 
(Ef 6,12). Jeg har ansvaret for mitt eget liv. Flere ganger i Bibelen 
blir vi oppfordret til å vokte oss selv. Vi må være nøye med 
valgene vi tar og hvordan vi lever livene våre. Og vi blir oppfor-
dret til å fortelle Gud om hva som bekymrer oss (Fil 4,6-7). Jeg kan 
ikke stille Gud eller mennesker rundt meg til ansvar for hvordan 
livet mitt er eller hvordan det har blitt. Jeg må passe på meg selv 
og bevare hjertet mitt (Ordsp 4,23). 

Lærdommer
De store heltene i Bibelen hadde store drømmer og løfter fra Gud. 
Likevel møtte de utfordringer. Gud trente de. Forberedte de til å 
gjøre storverk. Og Gud lærte de å være avhengige av Han. Omsten-
dighetene våre forandrer ikke Gud og hvem Han er, men Gud 
bruker de til å lære oss nye ting og til å utruste oss.

Vi erfarte velsignelsen av å leve åpent. Være avhengige av 
venner. Våge å være svak. Vokte sitt eget liv. Nåde. Og hva det er 
som egentlig er viktig: Kjærligheten til Jesus. Løftet om å tjene 
han, uansett. Og løftene jeg ga til mannen min da vi giftet oss, – å 
elske og ære han, legge ned mitt eget for han, og tjene Gud 
sammen med han. Lykken og suksessen i livet vårt var ikke 
avhengig av barn. I tro til Gud fortsatte vi og vennene våre å be. 
Etter over fire år med prøving, kom en etterlengtet og nydelig jente 
til verden. Vi fikk ikke bønnesvar fordi vi var så flinke og taklet 
utfordringene så bra, vi fikk bønnesvar fordi Gud er nådig, og nå 
var bønneskålen full. Den ondes brennende piler ble slukket. n

FOLK tidsskrift for hverdagsteologi
Flere ganger i Bibelen blir vi 

oppfordret til å vokte oss selv. Vi 
må være nøye med valgene vi tar og 

hvordan vi lever livene våre.
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Tekst: Terje Dahle,  
tedahle@gmail.com

 

Plutselig stod han der og sa: ”Fred være med dere!” Det 
gikk helt rundt for disiplene. De hadde nettopp blitt 
utsatt for sitt livs traume: Jesus, som var landets største 
kjendis, hadde blitt fanget og korsfestet. Selv hadde de 
stukket av i frykt for å bli tatt til fange, og nå trodde de 
alt var over etter tre fantastiske år. Men plutselig stod 
han midt blant dem igjen og påsto at han var den samme 
Jesus som hadde levd sammen med dem, at han hadde 
vært død, men var levende igjen. 

De begynte å huske det han tidligere hadde sagt om å dø og stå 
opp igjen. Men å erfare det i praksis var noe helt annet. Da de fikk 
se arrene etter korsfestelsen på kroppen hans måtte de oppgi 
vantro og frykt. Disiplene som hadde rømt bort fra folk og begi-
venheter, fikk nå i oppdrag å gå ut til folk med nyhetene om at 
Jesus er stått opp fra de døde. Fra nå av er døden, menneskets 
store fiende, beseiret for alltid, og disse nyhetene skulle de spre til 
hele verden (Joh 20,19-22).

Leve med en indre fred
Det første Jesus sa til disiplene etter at han hadde vunnet over 
døden var “fred”! Det stod i sterk kontrast til uroen, frykten og 
håpløsheten som hadde preget disiplene etter at Jesus hadde blitt 
tatt til fange og drept. Etter Jesu oppstandelse ble alt forandret. De 
fikk fred i deres indre, i hjertet, men kunne forvente både forføl-

Fred til å takle forandring 

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

UNDERVISNING

mailto:tedahle@gmail.com
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gelse, anklager og til og med fengsel og død som konsekvens av å 
følge Jesus (Joh 15,18-21; 16,1-4). Jesu løfte om at Den hellige ånd 
skulle komme til dem innebar en fred fra Gud som er større og går 
dypere enn ytre trygghet og fred (Joh 14,26-27). Da Peter stod 
fram i Jerusalem på pinsedag sammen med de andre apostlene og 
forkynte budskapet om Jesus, ble de opphav til en misjonsbeve-
gelse som gradvis endret hele Romerriket. På kort tid ble disiplene 
totalt forvandlet: de som hadde vært redde og tvilende stod fram 
som modige og sterke ledere for en folkebevegelse. Folk rundt dem 
var forundret over å se denne forvandlingen (Apg 4,13). Hvordan 
kunne dette skje?

Den hellige ånd skaper forandring og liv
Da disiplene ble fylt av Den hellige ånd fikk de praktisk erfare det 
Jesus hadde sagt til dem. Blant annet Guds kraft og en indre fred. 
Jesus levde et liv preget av fred, det var ikke omstendighetene som 
styrte. Han bygde ikke livet sitt på ytre tryggheter: hus, fast jobb, 
forsikringer og forutsigbare rammer. Han talte frimodig sannheten 
til alle han møtte, og han møtte de som var utstøtt fra samfunnet 
uten frykt for eget navn og rykte. Disiplene ble mange ganger 
forundret når Jesus gjorde ting som ikke ”passet seg”. Han snakket 
med en samaritansk kvinne (på den tiden var det upassende for 
jødiske menn å snakke med samaritanere eller direkte med kvinner) 
(Joh 4,7-26), med en prostituert (Luk 7,37-40) og med den korrupte 
og foraktede tolleren Sakkeus (Luk 19,1-10). Etter at disiplene ble 
døpt i Ånden levde de ut fra en indre fred som ga dem en ny frihet 
i livet: frihet til å manøvrere etter Åndens ledelse. De fikk kjær-
lighet og medfølelse for mennesker, og lot seg ikke styre av tradi-
sjoner, skikker og forventninger til roller og sosial rang. De møtte 
myndighetenes anklager og påbud med tydelighet og frimodighet 
(Apg 4,19-20). En skulle ikke tro at de bare noen uker tidligere 
hadde rømt i frykt for de samme myndighetene. Peter og Johannes 
møtte den lamme mannen med tro uten å ta forbehold. De befalte 
ham å reise seg, enda han hadde vært lam fra han ble født, og han 
reiste seg i Guds kraft og priste Gud (Apg 3,1-10). 

På kort tid ble disiplene totalt 
forvandlet: de som hadde vært 
redde og tvilende stod fram som 
modige og sterke ledere for en 
folkebevegelse.
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Å være en bevegelse
Forandringene som skjedde med apostlene ble starten på en beve-
gelse som spredte seg raskt, og snart var mange land berørt av 
disse som forkynte Jesus som Herre (Apg 11,19-21). Å være en 
bevegelse er å leve i forandring og vekst, og å takle at ting stadig 
skifter. Det er å forstå at livet som leves skaper rammer og organi-
sering, og ikke omvendt. Derfor starter en bevegelse med at Gud 
gjør noe i hjertene til den enkelte. Tryggheten avhenger ikke av 
ytre faktorer, men av at vi kjenner Gud. 

De fleste mennesker prøver å skape stabile rammer rundt seg 
for å oppnå trygghet. Vi vil ha utdanning, jobb, hus, forsikringer, 
venner og familie rundt oss. Og når alt det ytre er på plass, tror 
mange at den indre freden også kommer av seg selv. Men midt i 
vår trygghet og rikdom i Norge øker forbruket av medisiner mot 
angst og depresjon, og bak de fine fasadene er det mye nød, 
ensomhet og meningsløshet. 

Også mange kristne bygger så mye av livet sitt på ytre rammer 
at de ikke er bevegelige når Gud kaller. Jesus sa at det er umulig å 
tjene både Gud og Mammon (pengene). Dette sier han i sammen-
heng med å bekymre seg for mat, klær og framtiden: å være styrt 
av noe annet enn Gud (Matt 6,24-34). Det greske ordet (merizo) 
som er oversatt til “bekymret” i den norske bibelen betyr å være 
opptatt av ting som skaper stress, bekymring og uro. 

Å bygge en trygghet på ytre faktorer er å lure seg selv. Det er 
kun Gud som gir virkelig fred. Jesu befaling om å gå ut i hele 
verden med evangeliet står fast, og et folk som har sine kilder i 
Gud og er lydige mot misjonsbefalingen vil skape en bevegelse 
som forandrer verden. 

Kjenne Gud
Gjennom å møte Jesus lærer vi å kjenne Gud som Far (Joh 14,8-
10; Ef 1,15-20). Gud er uforanderlig, han er fra evighet til evighet. 
Bibelen viser at Den hellige ånd gjør sannhetene om Gud til erfarte 
realiteter for oss (Rom 8,15-17; Gal 4,6-7). Da blir vi ikke lenger 
kasteballer for omstendighetene. Vi kjenner Gud, og han har full 
kontroll. Ingenting kan skille oss fra Kristi kjærlighet, til og med 
døden kan vi møte med fred og frimodighet (Rom 8,35-39). En slik 

Ingenting kan skille oss fra Kristi 
kjærlighet, til og med døden kan vi 

møte med fred og frimodighet.
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grunnleggende fred fra Gud gjør oss robuste og sterke – ytre 
forandringer blir ikke truende. Vi får oppleve fellesskapet som 
Jesus hadde med Far mens han var på jorda. Jesus snakket med 
Gud som far på en naturlig måte (Joh 17). Bønn var ikke oppram-
sing av mange ord, men en relasjon til Gud i himmelen (Matt 
6,7-10). Vi får et håp som er et anker for oss (Hebr 6,19). Når vi 
erfarer vanskelige tider, gir håpet til Gud og hans løfter oss styrke 
til å komme gjennom utfordringer.

Guds ord
Jesus sier at alt som står i Guds ord skal bli oppfylt før himmel og 
jord forgår (Matt 5,17-18). Jesus siterte Guds ord og omtalte 
Bibelen (Det gamle testamentet) som Guds eget ord. Aldri ble så 
mange profetiske ord fra Det gamle testamentet oppfylt som da 
Jesus ble korsfestet. Midt i det største mørket, kan ikke Satan sette 
Guds ord til side. Guds løfter står fast. Og ved å kjenne og leve ved 
Guds ord bygger vi livet vårt på en grunnvoll som er solid og gir 
retning og fred. 

Dette gir seg praktiske utslag i livet. For eksempel når jeg 
forstår ut fra Guds ord at ekteskapet mellom mann og kvinne er en 
pakt for livet, lar jeg det styre meg. Da går jeg ikke rundt og 
engster meg for skilsmisse eller tenker på å forlate ektefellen min. 
Da bygger jeg livet mitt og tar valg ut fra at ekteskapet skal vare 
livet ut. Det å bygge livet på Guds ord gir indre trygghet i møte 
med livets skiftende omstendigheter. 

Vær en bevegelse som bringer fred
Vi lever i en verden som endrer seg i rekordfart. Kommunikasjon 
og teknologi gjør at vi kan nå alle verdens land og kulturer med 
evangeliet. Dette er en gave til oss som har fått oppdraget fra Jesus 
om gjøre alle folk til disipler av ham. På samme måte som han 
hilste disiplene etter oppstandelsen med fred, møter han oss med 
sin fred og sender oss ut. Da kan vi slippe behovet for kontroll og 
trygge strukturer, og i stedet la oppdraget fra Jesus lede oss til en 
verden som trenger å høre Jesu ord: Fred være med dere (Luk 10,5) 
n

Og ved å kjenne og leve ved 
Guds ord bygger vi livet vårt på 
en grunnvoll som er solid og gir 
retning og fred.
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Tekst og Foto: Terje Peersen,  
mrterjepeersen@gmail.com

Å måtte gi av seg selv og sprenge grenser for hva 
utholdenhet angår, er både spennende og utfordrende.  
I to uker på Filippinene var jeg så langt unna alt jeg er 
vant med at jeg holdt på å gå i kjelleren.

Året på Bergen Bibelskole har vært en lang festreise uten side-
stykke. Så lenge jeg kan huske har jeg hatt det klart for meg at 
etter videregående, da skal det bli bibelskole. Og i alle år har jeg 
vært på stevner med Kristent Fellesskap der Noralv Askeland har 
delt om det spennende arbeidet som foregår på Filippinene. Å se 
bilder fra basen på Mindoro som for hver gang ble større og større, 
av barn på barnehjemmet som har gått fra å være underernærte til 
å bli friske og sunne igjen, og fra den lokale søppelfyllingen på 
Cavite, har hver gang gjort sterkt inntrykk på meg. Det har alltid 
vært noe av det jeg har gledet meg mest til å høre om på sommer-
konferansene. Derfor var forventningene skyhøye da jeg satt på 
flyet fra Flesland i retning Manila, sammen med resten av teamet 
fra Bergen Bibelskole. I over åtte måneder hadde jeg hørt forkyn-
nelse og undervisning om evangelisering, disippelgjøring, grunn-
vollen og om å høre fra Den Hellige Ånd. Nå var det på tide å 
praktisere alt.

Sommerleirer
Mai er sommer- og ferietid på Filippinene. I den anledning arran-
gerer Ministries Without Borders Philippines sommerleirer for barn 
og unge. Det eneste vi med sikkerhet visste på forhånd at vi skulle 

Team fra Bergen Bibelskole: Filippinene 
Utenfor komfortsonen tar Jesus over

Terje Peersen, 20 år gammel, opprinnelig fra 
Sogndal. Har de siste 13 årene vært aktiv 
i menigheten Kristent Fellesskap i Bergen, 
og fullførte et år på Bergen Bibelskole våren 
2013.

PERSONLIG HISTORIE
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være med på, var leirer. Så vi hadde forberedt oss på å snakke mye 
om dåp og tungetale, og videre disippelgjøring i gruppesamtaler 
med unge, kristne leirdeltakere. 

Den første leiren var på Mindoro, med omtrent nitti deltakere. 
Der skulle vi i teamet splittes opp og være ledere på hver vår 
gruppe sammen med en filippiner, som også skulle fungere som 
tolk. Her møtte vi mange interessante utfordringer på én gang. Jeg 
skulle altså være med å lede en gruppe med ungdommer jeg aldri 
har møtt før, som hovedsakelig snakker et språk jeg ikke forstår, i 
et klima jeg overhodet ikke er vant med. 

Deltakere fra ungdomsleir på Mindoro.
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Jeg, som vanligvis føler at jeg behersker engelsk ganske godt, 
opplevde store språklige utfordringer. Ikke bare var leirdeltakerne 
sjenerte og stille, til tross for at de kunne snakke sitt eget språk 
(tagalog) og få det oversatt, men selv slet jeg med å formulere meg 
slik jeg ville. Men Gud bryr seg ikke om omstendighetene når han 
vil se fremgang hos folk. 

Alle i gruppen var født på ny fra før av, så hovedfokuset i 
samtalene var på dåp og disippelgjøring. Den filippinske gruppele-
deren spurte meg om jeg ville dele fra mitt eget liv om når jeg 
valgte å la meg døpe. Min umiddelbare tanke var at det ikke var 
spesielt interessant, og at vi heller burde snakke mer om hva 
Bibelen sier om temaet. Men jeg tenkte at jeg fikk gjøre det likevel, 
selv om jeg ikke synes det er noe spesielt med historien. 

Så jeg fortalte dem om da jeg var ti år og hadde hørt noen på 
barnegruppa snakke om dåp, og fortalte mamma i bilen på vei 
hjem at jeg ville bli døpt. Og mer skulle ikke til. To av jentene som 
ikke var døpt fra før av, som for bare få minutter siden hadde 
fortalt at de ville vente, snudde totalt om, og ønsket å la seg døpe 
så fort som mulig.

Høy arbeidsmengde
Slike historier har vi mange av fra oppholdet. Det å oppleve at det 
ikke er våre prestasjoner det står på, men at Gud arbeider i det 
skjulte, er absolutt det som står sterkest i minne hos meg etter de 
to ukene vi var på Filippinene. Noe lignende skjedde også på leir 
nummer to, på Palawan. På Mindoro hadde vi hatt tre dager med 
fullt opplegg fra seks om morgenen til ti om kvelden, uten «fritid 
og siesta» som jeg er vant med fra barne- og ungdomsleirer fra 
Norge. Og det var ikke mange dagene imellom de to arrangemen-
tene heller. Så nå var det på tide å hente frem uante krefter og 
kjøre på enda noen dager til. 

Her ble ting enda mer utfordrende. Jeg ble kastet rett inn i en 
gruppe, relativt lik i størrelse og aldersgruppe som den forrige, bare 
at nå skulle jeg lede alle sammen helt alene. Dette var en kjempe-
utfordring for meg. Etter Noralv Askelands åpningstale for leiren 
satte vi oss i gruppene, og jeg tenkte jeg ville begynne med å bli 
litt bedre kjent med alle sammen. 

Emilia fra bibelskole-teamet hjelper en leirdel-
taker fra Palawan med katolsk 
bakgrunn til å bli døpt.

Jeg skulle altså være med å lede en 
gruppe med ungdommer jeg aldri 

har møtt før, som hovedsakelig 
snakker et språk jeg ikke forstår, i 
et klima jeg overhodet ikke er vant 

med. 
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Joda, det gikk greit det, men så var også litt kjent alt vi greide 
å bli. Jeg fikk alle til å si navn og alder etter tur – og det var stort 
sett alt de sa. Etter nesten en halvtime der jeg fortalte litt om meg 
selv, og prøvde å stille spørsmål til deltakerne, hadde jeg ikke 
engang oversikt over om noen på gruppen min var kristne. Jeg 
fikk inntrykk av at stort sett ingen av dem forsto engelsken min. 
Jeg ble ekstremt frustrert inni meg, og sa til Gud at her måtte ting 
skje snart. Selv om jeg så på det som et personlig nederlag, valgte 
jeg til slutt å gå til den lokale pastoren og forklare situasjonen. Vi 
tok en prat med gruppen, han fant en av dem som kunne tolke for 
meg, og så var vi i gang. 

Gjengen som hadde ansvar for lovsang på 
Palawan-leiren.
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Også i denne gruppen ble framgangen enorm. Folk begynte 
etter hvert å åpne seg opp, fortelle om sine opplevelser med Gud, 
og de ble nysgjerrige på hvordan man kan leve et mer målrettet 
liv. På tre dager gikk de fra å være stille og sjenerte, til å bli frimo-
dige og sultne på Gud. I løpet av de siste samlingene valgte tre av 
dem å bli døpt i vann, og samtlige ble døpt i Den hellige ånd og 
talte i tunger.

La Jesus styre båten! 
Enda en gang ser vi at Gud holder løftene sine. Et bibelvers jeg ble 
minnet om da leiren var over er:

Men vær sterke og la ikke hendene synke! Dere skal få lønn for det 
dere gjør (2 Krøn 15,7)

Lønn så jeg virkelig. Selv om jeg før reisen så for meg at jeg kom 
til å oppleve mange mennesker bli frelst, var det en enda bedre 
følelse å se så mange unge mennesker bli lidenskapelige i troen på 
Gud. Versene fra barnesangen «Min båt er så liten» har jeg erfart 
på et helt nytt nivå. Når man har så lite krefter til overs som jeg 
hadde da jeg møtte veggen i samtale med ungdommene, er det 
utrolig godt å vite at når Jesus styrer båten, da går alt så bra. Selv 
om vi opplevde mange forskjellige utfordringer, og kropp og sinn 
ble presset lengre enn det jeg er vant med, ville jeg ikke forandret 
på noe som helst. Turen til Filippinene og hele året på bibelskolen 
har satt dype spor, og har blitt et viktig kapittel i boken om mitt 
liv. n

Selv om jeg før reisen så for meg 
at jeg kom til å oppleve mange 
mennesker bli frelst, var det en 

enda bedre følelse å se så mange 
unge mennesker bli lidenskapelige i 

troen på Gud.
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Tekst: Benedicte Jørgensen, 
benedicte.c.jorgensen@gmail.com

En dag jeg satt og søkte Herren i bønn og i Ordet, tenkte 
jeg at jeg ville spørre han direkte:  – Herre, hvor er min 
plass i menigheten? Hvor eller hvem på kroppen er jeg?  

For noen år siden gikk jeg gjennom en periode der jeg kjente meg 
veldig usikker på min plass på Jesu kropp – min plass i menig-
heten. Jeg syntes det var vanskelig å vite hvilken utrustning jeg 
hadde, hvilken tjeneste og hvilke nådegaver jeg har, og videre 
hvordan disse gavene kunne virke sammen med de andre delene på 
kroppen, altså sammen med søsken i menigheten (Ef 1,22-23; Ef 4; 
1 Kor 12). 

Reisen til elven med livets vann
Da tok Gud meg med på en reise. I mitt indre fikk jeg se Jesus på 
tronen der han sitter i dag, med seierskransen på hodet. Han viste 
meg elven som renner ut fra tronen – elven med livets vann (Esek 
47,1-12; Åp 22,1-5). Jesus tok meg med på en vandring langs 
elven. Den var så vakker, den fløt som sølv gjennom en frodig dal, 
og ved siden av den vokste alle slags herlige vekster: trær, busker, 
blomster. De gav et mangfold av frukter. Hele tiden var det som 
om Jesus både gikk ved siden av meg og samtidig satt majestetisk 
på tronen. Jeg stoppet opp og spurte Jesus: 

– Herre, jeg ser at dette er fantastisk, og jeg antar det er elven 
med livets vann du viser meg. Men hvorfor viser du meg dette når 
mitt spørsmål til deg er hvor min plass i menigheten er? 

Rett svar på feil spørsmål

Benedicte Jørgensen er 39 år, gift med 
Anders, har to barn, bor på gård i Marnardal 
kommune. Utdannet pedagog og jobber som 
språklærer på Kristen Videregående Skole i 
Lyngdal.

INSPIRASJON
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Jesus smilte og rakte ut armene, pekte på fruktene og dyppet 
hånden i vannet og lot det sildre gjennom fingrene, mens han sa: 

– Å være her, med meg, ved livets vann, er din plass i menig-
heten! Og ettersom han snakket begynte jeg sakte å forstå. Han 
fortsatte: – Drikk av dette vannet og all din tørst skal slukkes. Spis 
av fruktene på trærne og du blir mett. Klatre opp i trærne og du vil 
få vidsyn og bli klok. Sett deg i skyggen under trærne og hvil, og 
du vil få styrke. Bad i elven og du vil bli renset og helbredet, og 
sist, men ikke minst, vandre ved elven slik at du hele tiden ser min 
skikkelse der jeg sitter med seierskransen på hodet og smiler til 
deg. Hold blikket festet på meg, og du vil ikke vakle. 

Der og da falt jeg på kne foran Herren og priste ham, samtidig 
som jeg ba ham hjelpe meg med å alltid finne hjem til denne 
plassen, denne dalen der livets vann flyter fra tronen. 

Levende vann 
Livets vann er Jesus selv. Og han kaller oss til å drikke av vannet 
og spise av frukten som vokser fram der livets vann renner: å leve 
i en dyp relasjon til ham og gå til ham med alle ting – han vil 
alltid være der og stille alle våre behov.

I profeten Jeremias bok kaller Gud seg selv for “kilden med 
levende vann” (Jer 2,13; 17,13). I evangeliet etter Johannes sier 
Jesus: 

«Den som tørster, skal komme til meg og drikke! Den som tror på meg, 
fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende 
vann.” Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få.  
(Joh 7,37-39)

Ikke bare renner det levende vannet ut fra Herren, men Herrens 
ånd er selve vannet. (Se også Åp 7,17; Åp 21,6; Åp 22,1-2; 22,17; 
Esek 47,1-12.)

Esekiel skriver om vannet fra Guds trone: 

“Når det renner ut i sjøen, blir vannet der friskt. Alle levende vesener 
som det kryr av overalt hvor denne elven renner, skal få leve. Der skal 

Gud kaller oss til å drikke av 
vannet og spise av frukten som 
vokser der livets vann renner: å 
leve i en dyp relasjon til ham og 

gå til ham med alle ting – han vil 
alltid være der og stille alle våre 

behov.
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det bli mengder av fisk. For hvor dette vannet kommer, blir alt friskt 
og levende, alt som er der elven renner.” (Esek 47,8-9)

Vann er et livgivende element i hver levende skapning; fra de 
minste til de største organismer, er vi alle avhengive av vann for å 
leve. På samme måte er vi helt avhengige av Guds levende vann 
for å leve livet med Jesus. Det er det som gir oss liv! 

Frukter av livet ved elven
I Esekiel lærer vi at vi kan forvente frukter der hvor elven renner: 

“På hver side av elven skal det vokse alle slags trær til å spise av. 
Løvet på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke ta slutt. Hver 
måned skal de bære ny frukt, for vannet de får, kommer fra hellig-
dommen. Frukten skal tjene til føde og bladene bringe helse.”  
(Esek 47,12)

Hva disse fruktene er kan vi lese om i Paulus’ brev til galaterne: 
kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, 
trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse (Gal 5,22-23).  Videre 
skriver Paulus til korinterne om Åndens gaver som er visdom, 
kunnskapsformidling, tro, helbredelse, undergjerninger, tungetale, 
tydning av tungetale og åndsbedømmelse (1 Kor 12,7-11).

Når du så er sammen med dine søsken i menigheten og har 
fellesskap med resten av Jesu kropp, er du fylt med gode ting fordi 
du har tilbrakt tid med Pappa Gud og drukket levende vann. Du 
har et forråd av gode ting å dele med resten av fellesskapet, slik 
det står i Paulus’ brev til korinterne: 

“Når vi kommer sammen har én en salme, en annen et ord til lærdom, 
én har en åpenbaring, en har tungetale, en annen har tydningen.”  
(1 Kor 14,26)

Det vil ikke være nødvendig å spørre om hva din plass eller 
tjeneste i menigheten er, for du vil flyte over av Guds herlighet 
som du har latt deg fylle med hver dag.

Når du så er sammen med dine 
søsken i menigheten, er du fylt 
med gode ting fordi du har tilbrakt 
tid med Pappa Gud og drukket 
levende vann.
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Posisjoner, titler, navn – de er uten betydning her ved denne elven. 
Hvem jeg er? Det er også uten betydning – det eneste som betyr 
noe her er å ha blikket festet på Jesus og ta til meg av det elven 
forsyner meg med.

Hvordan holde oss ved elven?
Så, hvordan kan vi sørge for å holde oss i dalen, ved elven, nært til 
Jesus som er livets vann? Her er noen selverfarte tips: 
Sørg for at ditt lønnkammerforhold til Gud, tid der det bare er deg 
og Gud, er friskt og ferskt hele tiden. Det bør ikke gå en dag uten 
at du ber til Gud: snakker med Pappa Gud, vandrer med Jesus. 

Åpne Bibelen og les Guds ord, flere ganger i uka. Ordet er 
kraftfullt og levende, og jo mer du leser, studerer, jobber med og 
mediterer på Ordet, jo bedre blir du kjent med Gud, og forstår at 
Bibelen er Guds ord TIL DEG! 

Bruk tid nær Herren i lovsang og tilbedelse. Ofte. La sang og 
musikk bli en måte å tre inn foran Herrens trone på i lovprisning 
– sukk og stønn i lengsel etter å bli omfavnet av Pappa. 

Les oppbyggelig litteratur av åndsfyllte menn og kvinner i 
kraftfull tjeneste. Les og bli inspirert. DU er også kalt til å leve et 
kraftfullt liv. 

Forvent store ting av Gud, men forvent lite av mennesker: det 
kan skape skuffelse hos deg selv og prestasjonsangst hos andre. La 
Herren være kilden til all din forventing, bevar hjertet ditt, fremfor 
alt du bevarer, fordi livet går ut av det (Ordsp 2,23). 
Tilbring tid sammen med dine kristne søsken på flere forskjellige 
måter: spis sammen, slapp av sammen, gjør praktisk arbeid 
sammen, lovpris Gud sammen, gå ut og gjør kraftfulle gjerninger 
sammen. I ett og alt vil du være utrustet til å gjøre godt for 
mennesker du møter, fordi din vandring ved elven med livets vann 
har gjort at du selv er rotfestet der, og du bærer med deg fruktene 
som vokser der – tålmodighet, fred, glede, helbredelse, kjærlighet, 
osv. – som Gud har ment du skal bære, til rett tid: 

Salig er den som har sin glede i Herrens lov, og grunner på den dag og 
natt. Han er lik et tre plantet ved rennende vann som gir frukt i rett 
tid.  (Sal 1,2-3)

Ordet er kraftfullt og levende, og jo 
mer du leser, studerer, jobber med 

og mediterer på Ordet, jo bedre blir 
du kjent med Gud, og forstår at 

Bibelen er Guds ord TIL DEG!  
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Selve livet
I sinnet mitt reises fremdeles spørsmål om hvor min plass er, stadig 
vekk sliter forstanden min med å forstå hva som er mitt kall og 
min utrustning – men like stadig blir jeg tatt med til dalen, der jeg 
får se han som skal ha all ære, sitte på tronen.  
Jesus sier: 

– Kom til elven! Her har du alt du trenger, jeg vil gi deg kunn-
skap, visdom, kraft, helse og hvile, og du skal bare vandre mens du 
lar blikket være festet på meg, og se, alt er fullbrakt. Jeg vil legge 
ferdiglagte gjerninger foran deg som du kan vandre i (Ef 2,10), og 
forberede hjertene deres, slik at dere sammen kan oppleve at min 
bolig reises midt iblant dere! Og mitt hus skal være kjent som 
«stedet der Herren er» (Esek 48,35).

Det siste Jesus ba meg gjøre på vandringen langs elven, var å 
komme helt bort til elvebredden. Der han ba meg sette meg på huk 
foran vannet.  

– Hva ser du? spurte han.  
Og jeg så mitt eget speilbilde i et vann så klart som sølv. Men 

etterhvert som jeg satt der ved bredden og så på speilbildet, var det 
akkurat som om det forandret seg, og jeg så et annet ansikt, et 
herlig ansikt, det vakreste ansiktet noen kan tenke seg. Det var 
Jesu’ eget ansikt jeg så. Og jeg forstod at ordene om å bli lik 
Kristus (2 Kor 3,18), vokse til modenhet i ham (Kol 1,28) og la han 
bli den som fyller alt i meg (Ef 1,23), blir selve livet for meg når 
jeg tar til meg av vannet som renner fra tronen. n

– Kom til elven! Her har du alt du 
trenger, jeg vil gi deg kunnskap, 
visdom, kraft, helse og hvile.
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Tekst: Kristine Sandvik, 
sandvik.kristine@gmail.com 
Foto: Terje Peersen

Eivind hadde allerede fra seksårsalderen vært plaget med 
magesmerter. Utover barne- og ungdomskolen fortsatte 
magesmertene, og Eivind begynte å få mye fravær fra 
skolen. Han begynte å tvile på om han noen gang ville 
klare å fullføre en utdannelse. 

Eivind Palmesen er 19 år, og yngstemann i en familie på seks. Helt 
fra han var liten har Gud vært sentrum i familien, og Eivind tok 
tidlig et eget valg om å følge Jesus. Han og familien bodde i 
Vaksdal kommune frem til Eivind var 10 år. Da flyttet de til 
Bergen, en prosess Eivind opplevde som tung og vanskelig. Det var 
vanskelig å finne seg til rette i ny by og på ny skole, og mage-
smertene, som han allerede slet med, forsterket seg.

Mye fravær
Verken Eivind, foreldrene eller legene klarte å finne ut hva plagene 
kom fra, selv om mange blodprøver ble tatt. Det var tungt for 
Eivind å ikke vite hva som egentlig feilte han.

– Jeg fikk mange spørsmål fra klassekamerater om hvorfor jeg 
ikke kom på skolen. Det var slitsomt, siden jeg ikke visste hva jeg 
skulle svare, forteller Eivind. 

Sykdommen ble til et mønster – det var ikke alle dager Eivind 
var like syk, men det var likevel vanskelig å komme seg opp. Og 
når han først dro på skolen, gikk det ikke mange dagene før han 
ble dårlig igjen. Heldigvis hadde han lærere som var opptatt av å 

Sluttet på videregående  
– fullførte bibelskole

INTERVJU

mailto:sandvik.kristine@gmail.com
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hjelpe han på best mulig måte, slik at han kom seg gjennom 
grunnskolen.

 Etter en tøff tid på ungdomsskolen tok Eivind et friår før han 
begynte på videregående. Han kom ikke inn på førstevalget, som 
var musikk, og startet derfor på Årstad Videregående Skole, på 
restaurant- og matfag. Men det viste seg at å jobbe med mat – og 
særlig med uvante lukter og smaker, ikke var så lett. Han ble ofte 
kvalm, og fraværet begynte å krype oppover også her. Flere lærere 
lurte på hvorfor han i det hele tatt hadde valgt restaurant- og 

Fokuset rundt plagene han har hatt er en-
dret – nå ser han Guds godhet og evne til å 
helbrede, ikke sin egen svakhet.
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matfag, hvis han ikke tålte lukten av mat. Dette var vanskelige 
spørsmål å få, for han ville så gjerne lykkes i å fullføre skolen. 

På grunn av det høye fraværet gikk Eivind glipp av mye 
undervisning, og begynte å henge etter de andre i klassen. Utover 
høsten i andre klasse ble han mer og mer borte fra skolen. Han 
hadde mye magesmerter, og i samråd med foreldre, lærere og leger 
sluttet han på skolen i november. Nå traff han veggen med stor 
kraft. Hva skulle han gjøre med utdanningen sin, når han ikke 
engang klarte å fullføre videregående skole?

Han så sin egen situasjon i et nytt lys – i lys 
av at Guds fred var nær, og at han derfor 
kunne finne fred uansett hva han gikk igjen-
nom.
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 Tiden fremover ble tøff. Å sitte hjemme på dagtid mens de 
andre på hans alder var på skolen og opplevde ting, gjorde han 
mer og mer stille. Han var mye alene, og kjente seg ensom.

– Jeg begynte å ha mye selvmedlidenhet. Jeg tenkte at jeg 
hadde det så vanskelig, og at det var ingen som brydde seg. Det å 
begynne å tenke slik er farlig, det er så vanskelig å komme ut av 
det, sier Eivind.

Hva med bibelskole? 
En dag spurte moren Eivind: 
– Hva med å gå Bergen Bibelskole til høsten? 
Eivind slo det fort fra seg, det hadde han ingen planer om. 

Men flere andre som skulle gå, kom til han og ville ha han med. 
Plutselig var ikke tanken så fremmed lenger, og flere ganger når 
han våknet opp om morgenen, var bibelskolen det første han 
tenkte på. Han ble mer og mer positiv til idéen, og etter hvert ble 
det tydelig for han at det måtte være Gud som ønsket at han skulle 
starte. Høsten 2012 begynte han derfor på Bergen Bibelskole.

Ny natur
Da han startet på bibelskolen, var ikke forholdet hans til Gud ”helt 
det beste”, som han selv sier. Han hadde selvfordømmelse og dårlig 
samvittighet fordi han hadde brukt lite tid med Gud de siste årene. 
Men i løpet av de første dagene på bibelskolen var det noe som 
snudde. 

– Jeg fikk en helt ny livskraft, sier Eivind. Å være i en klasse 
der Gud var fokuset, med gode klassekamerater som elsket Gud, 
gjorde noe med han. I løpet av året fikk han et større bilde av hva 
Guds rike egentlig vil si. Han så sin egen situasjon i et nytt lys – i 
lys av at Guds fred var nær, og at han derfor kunne finne fred 
uansett hva han gikk igjennom. Stillheten som hadde preget han 
de siste årene forsvant, han fikk en glede over seg som han ikke 
hadde hatt på lenge. Før hadde han hatt dårlig selvtillit, men også 
dette ble forandret.

– Gud gjorde noe i meg, det var akkurat som om hele min 
natur ble forandret, til å bli mer lik Guds natur!, sier en begeistret 
Eivind.

Jeg har gått fra å ha selvmedlidenhet, og 
kun tenke på hvor vanskelig jeg har det, til å 
takke Jesus fordi han er god.
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Fullføre skoleåret
De første ukene på skolen ba han til Gud om at han måtte klare å 
fullføre skoleåret uten for mye fravær. Når FOLK intervjuer han er 
skoleåret straks over, og Eivind har ikke mer enn en uke fravær til 
sammen! Og det har ikke kun å gjøre med at magesmertene har 
blitt langt mindre det siste året. Eivind forteller at også tanke-
gangen hans er endret: 

– Jeg tenker mer positivt nå enn før. Når jeg før kjente at jeg 
var dårlig tenkte jeg: “Nå orker jeg ingenting,” mens nå, når jeg 
kjenner det samme, tenker jeg at “dette skal jeg få til!”. Hele måten 
jeg angriper det på er annerledes. Jeg har gått fra å ha selvmedli-
denhet, og kun tenke på hvor vanskelig jeg har det, til å takke 
Jesus fordi han er god.

 Eivind har sett at Gud har vært med han gjennom de vanske-
lige årene med sykdom. Selv om det noen ganger føltes som om 
Gud var langt borte, og selv om det var vanskelig å bruke mye tid 
med han, var han der. Særlig foreldrene har vært en stor styrke for 
Eivind. De har alltid oppmuntret og bedt for han, og fortalt han 
hvilke gode planer Gud har for han.

 Til høsten starter Eivind på videregående igjen. Han håper han 
denne gangen kommer inn på musikklinja, for han lengter etter å 
utvikle musikklidenskapen, slik at han kan bruke den til ære for 
Gud. Han gleder seg til å begynne, og ser med forventning frem 
mot nok et skoleår han skal klare å fullføre. Fokuset rundt plagene 
han har hatt er endret – nå ser han Guds godhet og evne til å 
helbrede, ikke sin egen svakhet. Han gleder seg til å kunne berøre 
andre elever på skolen med Jesu kjærlighet, og til å fortsette å leve 
i utfrielse fra negative tanker om sin egen situasjon. 

– Gud er god, og det er en sannhet jeg kan holde meg til, 
uansett hvordan dagen min er. Jeg er takknemlig for at han har 
vært med meg gjennom alt, og at jeg har fått et nytt, brennende 
vennskap med Jesus. Jeg har fått et fokus på livet som handler mer 
om Gud enn om meg selv! n

– Gud er god, og det er 
en sannhet jeg kan holde 
meg til, uansett hvordan 

dagen min er.
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Tekst: Thomas Torset,  
thomastorset@hotmail.com

Thomas Torset, 30 år. Er gift med Turid og 
har en sønn. Bosatt i Kristiansund.

Kanskje er du en av dem som har bedt inderlig til Gud i 
flere år om hans ledelse. Du lever i menighet og er med 
på ulike aktiviteter. Likevel er du ikke tilfreds. Du 
drømmer om noe mer. 

Alle som er født på ny vet at Gud har kalt oss til et liv med han. Vi 
har i det nye livet fått en iboende lengsel etter å se alle mennesker 
bli frelst. Det gjør at vi er på søken etter hvordan vi skal leve ut 
dette livet med Jesus, slik at mennesker skal se Jesus gjennom våre 
liv. Fellesskap med Gud er helt nødvendig. Vi søker han og lytter 
til han, og han vil lede oss. Likevel opplever en del kristne at de 
ikke helt vet hva Gud vil bruke dem til. Kanskje er du en av dem 
som har bedt inderlig til Gud i flere år om hans ledelse. Du lever i 
menighet og er med på ulike aktiviteter. Likevel er du ikke tilfreds. 
Du drømmer om noe mer. Kristenlivet føles mer og mer som en 
aktivitet som ikke lenger gir mening. Brannen i hjertet er blitt til 
en liten glo som kjemper for å ikke dø ut. Du lever ikke lenger etter 
hjertet ditt, men er fanget i aktiviteter. Det er ikke noe galt i aktivi-
tetene, men for deg er de blitt en rutine som sliter på deg. Du lever 
på autopilot og ikke etter hjertet ditt, noe som gir en tomhetsfø-
lelse. 

Gud har gitt oss hjertet
Gud har dannet hjertet vårt (Sal 33,15). Vi kan vende hjertet til 
Gud eller vende oss fra han. Vi kan fylle hjertet med det som er 
godt eller det som er ondt (Mark 7,21). Gud ønsker at vi gir han 

Indre drivkraft 
UNDERVISNING
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vårt hjerte (Ordsp 23,26). Som kristne vender vi hjertet vårt til Gud, 
fyller det med det gode fra han som har gitt oss hjertet og holder 
det rent. Det er i hjertet vi gjemmer Guds ord (Sal 119,11) og det er 
i hjertet Den hellige ånd bor (Gal 4,6). Det er derfor viktig at vi er i 
kontakt med hjertet vårt som selve livet går ut fra (Ordsp 4,23).

Gud har gitt oss et hjerte som lengter og drømmer etter noe. 
Lengsler og drømmer fra Gud. Med andre ord kan vi finne Guds 
vilje for oss i hjertet vårt. Her finner vi Guds ledelse i livet ved Den 
Hellige Ånd (Rom 8,27). Gud har lovet å gi oss det vårt hjerte 
ønsker, om vi har vår lyst og glede i han (Sal 37,4). Å be etter 
hjertet er å be etter Guds vilje. Ber vi etter hans vilje, hører han oss 
når vi ber (1 Joh 5,14). 

Finn Guds ledelse i ditt hjerte
Mange åndsfylte kristne som tror at Gud vil lede dem, føler likevel 
at de ikke blir ledet slik at de kan finne sin plass i livet. I mange 
tilfeller handler det enten om at de overser det som Gud allerede 
har lagt ned i hjertene deres, eller at de ikke er ærlige med seg selv 
om det som ligger der. Det betyr egentlig at man stadig ber om noe 
som Gud allerede har gitt. Da hjelper det ikke å be om å få – man 
trenger hjelp til enten å se hva man har fått eller til å sette ord på 
det man innerst inne vet ligger i hjertet. Derfor er det fantastisk å 
leve i fellesskap med brødre og søstre som lytter til oss og som 
kjenner oss. Søsken kan se hva Gud gjør i hverandres liv og tale 
profetisk inn i livene. Slik kan man kjenne en sanksjon av tro og 
lengsel i hjertet, og dermed oppdage hva Gud allerede har lagt der, 
eller kjenne en drivkraft til å gjøre noe med det man egentlig visste 
lå der.

Vi kan oppleve at det Gud kaller oss til i hjertet, er ubetydelig 
eller uklart. Da er det viktig å se at det som Gud sår inn i hjertet er 
av stor betydning. Det Gud gjør starter i det små og vil vokse (2 
Kor 10,15; Kol 1,10). Vi må gi respons på det Gud har lagt ned i 
hjertet vårt, selv om det oppleves lite. Gir vi ikke respons på det 
lille såkornet, men venter på et ferdigvokst tre før vi gir respons, 
overser vi det Gud gjør i oss. Når vi setter ord på det vi opplever, 
til Gud og til søsken, vil såkornet i hjertet vokse. Vi kan også ha 
lite tro på oss selv og oppleve frykt for at vi ikke er i stand til å 

Da hjelper det ikke å be om å få 
– man trenger hjelp til enten å se 
hva man har fått eller til å sette 
ord på det man innerst inne vet 
ligger i hjertet. 
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gjennomføre det vi drømmer om (Dom 6,15). Da trenger vi å styrke 
troen slik at vi ser Gud som han virkelig er: Alt han vil, det gjør 
han. Gud støtter ikke oss i vårt arbeid. Han bruker oss i sin plan. 
Han er ikke engang avhengig av oss i sin plan. Likevel vil han 
bruke oss slik at hans herlighet blir synlig gjennom oss. Uansett 
omstendigheter, så trenger vi ikke frykte for å handle på det Gud 
kaller oss til. Det er Gud som setter i verk det han har talt om, og 
ingen kan hindre han (Jer 51,12).

Å leve etter kallet i underordning
Å leve ut kallet du opplever i hjertet har ingenting med individua-
lisme å gjøre. Alt Gud gjør er i fellesskap mellom kristne (Ef 4,16) 
og under lederskap (Ef 4,11 og Apg 20,28). Derfor vil det Gud viser 
oss alltid involvere andre mennesker. Apostler og profeter er 
innsatt for at Gud skal få den menigheten han vil ha, både når det 
gjelder en god grunnvoll og vekst (Ef 2,20). Vi må være tydelige på 
det Gud leder oss til, slik at Gud får det han vil. Ikke bare må vi 
være tydelige ovenfor oss selv, men også ovenfor de som leder 
Guds apostoliske arbeid. Det gir trygghet og sunnhet i prosessen 
med å sette i verk det vi opplever i hjertet. Det er ikke noen 
motsetning i å leve etter hjertet og det å være underlagt lederskap. 
Begge deler er fra Gud. Å leve etter hjertet uavhengig av lederskap, 
er like usunt som å leve under lederskap uten å høre på hjertet sitt.

Ledere som ikke ser Guds verk i enkeltmennesker, men som har 
et snevert og ensporet syn på hvordan livet som kristen leves ut, 
risikerer å være mer til hinder enn til hjelp og frigjøring. Gode 
ledere vil ikke stanse noe av det Gud gjør. De vil glede seg over at 
Gud gjør nye ting og vil ”heie frem” enkeltmennesker som tar nye 
steg og valg, fordi de ser at dette er Guds rike i fremgang etter 
hans plan og vilje. Derfor burde vi aldri vegre oss for å spille med 
åpne kort ovenfor ledere. På samme måte som de ulike menighe-
tene Paulus ledet trengte ledelse, trenger vi alle apostolisk ledelse. 
Vi må se Guds ledelse og høre Gud stemme gjennom ledere når de 
rettleder i forhold til det vi opplever i hjertet. Det hjelper oss i å 
holde oss på ”sporet”. Noen kristne stiller seg dessverre litt på side-
linjen, fordi de vil leve sine liv uavhengig av lederskap. En kan 
ikke forvente å leve midt i det Gud holder på med om man vil 

Det er ikke noen motsetning i å 
leve etter hjertet og det å være 
underlagt lederskap. Begge deler er 
fra Gud.
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holde seg vekk fra de som Gud har satt til å lede sitt arbeid. Livet 
med Jesus i frihet, glede og velsignelse står ikke i motsetning til å 
leve underordnet ledere – det hører uadskillelig sammen. Vi repre-
senterer Gud, noe som innebærer at vi også representerer apostlene 
som har sendt oss (Apg 2,42). 

Jeg og min kone har i flere år levd et stabilt og godt menig-
hetsliv i en fantastisk menighet. Det har vært helt rett at vi har 
tjent Gud med livene våre der vi har bodd. Samtidig leder Gud oss 
nå videre, noe som er helt naturlig i og med at evangeliet ikke er 
nådd til alle plasser i Norge i vår generasjon. Det tok en stund før 
vi gjorde noe med det Gud hadde lagt ned i hjertene våre, fordi vi 
ikke skjønte at dette var fra Gud. Vi har lenge hatt et ønske om at 
Guds rike skal bli synlig i større deler av Norge. Gud kaller oss til 
et sted preget av store sosiale problemer og høy kriminalitet, et 
sted Jesus nærmest er usynlig. Dette kallet var for oss vanskelig å 
se, og vi har derfor vært helt avhengige av både søsken og ledere 
for finne frem til det Gud leder oss til. Det var først da en leder 
stilte oss et spørsmål om hva vi hadde lyst til, at vi begynte å sette 
ord på det som lå i hjertet. På den måten kunne vi først se hva Gud 
ledet oss til, for å så ta det på alvor. Tryggheten ved at vi kjenner 
Guds ledelse i hjertet kombinert med å stå under et apostolisk 
lederskap, gir oss frimodighet til å handle nå.

Å leve i ydmykhet og styrke
Å følge kallet Gud gir oss i hjertet, gir oss drivkraften som er 
nødvendig. Da kan du tåle presset rundt deg, fordi Gud styrker deg 
innenfra (Ef 3,16). Du vet hva Gud vil, fordi du kjenner hans 
ledelse innenfra. Derfor gjør du det Gud kaller deg til uten å kreve 
noe av andre. Du skylder ikke på andre når det blir vanskelig, fordi 
du lever ut ifra Guds kall. Du er ikke opptatt av å fremheve deg 
selv, fordi du vet at alt handler om han og at alt som bærer frukt 
er hans verk. Du stoler fullt og helt på Gud i det du gjør fordi det 
ikke er menneskelige organiserte aktiviteter som holder arbeidet i 
gang, men Guds ledelse i hjertet.

 Noen mennesker trenger ærlige og 
frimodige søsken som forteller hva 
de ser i dem, fordi de ikke ser det 
selv.
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Lydhøre hjerter som forandrer Norge
Gud kaller ulike mennesker, slik at hele Norge blir berørt av Jesus. 
Gud ser etter noen som søker han (Sal 14,2) som han kan bruke 
(Esek 22,30). Da er det viktig at kristne lever ut ifra det Gud har 
lagt ned i hver enkelts hjerte, og ikke bare lever i en rutine fordi 
det “bare ble sånn”. Noen mennesker trenger ærlige og frimodige 
søsken som forteller hva de ser i dem, fordi de ikke ser det selv. 
Andre mennesker kveler dessverre drømmen Gud har lagt ned i 
hjertet, fordi frykt og fornuft får styre. Norge trenger mennesker 
som er ærlige med hva som ligger i hjertet og som lever ut ifra det. 
Slik blir nabolag forandret og slik blir Norge forandret til Guds 
ære. Vi må be Gud gi oss et lydhørt hjerte slik at vi kan ta valg 
etter Guds vilje (1 Kong 3,9). På den måten kommer vi inn i Guds 
plan og lever ut kallet. n
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Tekst: Norleif Askeland,  
norleifas@gmail.com

Mammani var 1 1/2 år gamal, då mamma tok han med til 
eit kristent møte i La Paz i Bolivia, mai 2012. Ho ville at 
nokon kunne leggja hendene på han og be til Gud for 
han. Mamma var ikkje ein kristen og hadde lite tru på at 
Gud kunne gripa inn, men hadde likevel eit lite håp. 
Alternativ var det få av.

Heilt sidan mamma Ilsen Alejandra vart gravid hadde det berre 
vore smerter og vanskar. Ofte hadde ho blødningar og då guten var 
fødd, ville sjukdom og smerter liksom ingen ende ta. Ikkje lenge 
før Mammani vart fødd, tok mormor og morfar imot Jesus og vart 
med i ein menighet i La Paz. Dei bad for Ilsen og Mammani, og 
fekk stor tru for at Gud skulle gjera gode ting for dei. Pastor Edson 
delte stadig Guds løfte med dei og oppmuntra dei i trua. Ein av 
grunnane til at mamma gjekk med på å ta guten med til møtet, var 
at ho hadde ei oppleving av at han var ei gåve til ho frå Gud, trass 
i alle problema ho hadde hatt med å bera han fram.

Dårlege utsikter
Etter mange turar til sjukehus, kunne doktorane endeleg setja ein 
diagnose på Mammani. Han hadde ein hjerneskade som gjorde at 
han kanskje aldri ville verken kunna krypa eller gå, men i tilfelle 
tidlegast ved 5 års-alderen. Mest truleg ville han heller ikkje få 
noko språk. Endå han var halvanna år viste han ingen teikn til å 
gripa om ting og hadde ingen kontrollerte rørsler. Mamma fortel at 

Fødd med hjerneskade  
– Gud greip inn 

Ilsen hadde ei oppleving av at Mammani var 
ei gåve til ho frå Gud, trass i alle problema ho 
hadde hatt med å bera han fram.

REPORTASJE
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ho vart veldig fortvila og tungsindig av denne beskjeden. I tillegg 
hadde ho store smerter sjølv også og opplevde å vera motlaus og 
såg inga framtid for guten sin. Men det var nettopp det, Gud såg 
annleis på! 

Når vi no kom tilbake til La Paz i mai 2013, eitt år etter vi la 
hendene på Mammani og bad for han, var det sjølvsagt med inter-
esse for korleis det gjekk med han. Så vi ringde heim til dei og bad 
om å få treffa dei. Det var det ikkje vanskeleg å få dei med på. Til 
avtalt tid gjekk eg til lobbyen på vandreheimen der vi hadde avtalt 
å møtast. Der sat alt mamma Ilsen med Mammani på fanget, ved 
sida av foreldra sine i sofaen. Mammani snudde seg til bestefar, 

Mammani kikar og peikar interessert på 
mobilen.
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strekte handa ut mot skjortelommen hans, drog litt i kanten for 
betre å kunna sjå om det fans godteri oppi. Men der var det tomt. 
Så slepte han seg ned på golvet og vart ståande der og sjå opp på 
fjernsynet som hang ned frå taket og peika på apekattar og andre 
dyr som boltra seg på skjermen. 

Forandring
Ilsen fortel at rett etter at ho hadde teke han med til forbønn, 
begynte han å koordinera rørslene sine og tok til å krypa på 
golvet.

– Det sette mot i meg. Eg begynte å tru meir og meir at Gud 
hadde gjort eit under. Eg hadde på ein måte gitt guten til Herren, 
endå eg ikkje visste heilt kva det betydde, og då eg såg kva som 
begynte og skje, gav eg mitt eige liv til Jesus og. Eg skulle ikkje på 
kontroll med Mammani før eit halvt år etter han blei bedt for. Det 
var ingenting dei kunne gjera likevel og han fekk ingen medisinar. 
Då vi kom til kontrollen kunne han alt gå. Doktorane hadde inga 
forklaring, men eg visste at all ære tilhøyrer Gud, seier ho og 
smiler. 

Mens vi pratar saman, har Mammani funne ein slikkepinn som 
går opp og ned, og ut og inn av munnen med perfekt koordinerte 
rørsler, mens han ruslar litt rundt på golvet under bestemor sitt 
overoppsyn.

– Han skjønar alt vi seier og sjølv kan han sei mamma og 
pappa, fortel mamma Ilsen. Ein del andre ord tek også til å koma 
på plass no. Mammani er sein med språket, for å vera to og eit 
halvt år, men i lys av den starten han fekk, ligg han ikkje så langt 
etter heller. 

– Eg trur fullt og fast at han vil koma til å ha eit heilt normalt 
liv, seier mamma, – og at Gud har ein fantastisk plan for livet 
hans. 

Sjuk igjen
Og den trua skulle bli sett på prøve. For den 9. april i år, vart 
Mammani brått sjuk igjen. Han vart medvitslaus og veldig svak. På 
sjukehuset meinte dei at han hadde fått epilepsi. Tre gonger denne 
dagen, fekk han sterke anfall. Men pastor Edson og ein til, kom til 

Slikkepinnen går ut og inn av munnen med 
perfekt koordinerte rørsler.
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sjukehuset og bad for han igjen. Etter eit par dagar var han heilt 
frisk att og har aldri seinare hatt nokon teikn til endringar i helse-
tilstanden eller anfall av noko slag.

Tru det Gud har lova
 – Vi har fått så mange oppmuntringar frå Gud, og pastor Edson 
har gitt oss Guds ord som har styrkt trua vår. Vi held fast på det 
Gud har lova, sjølv om det har vore både oppturar og nedturar 
tidlegare. Broder Jaime, lærte meg at Gud ikkje har ein plan med å 
gjera folk sjuke. Då den sanninga gjekk opp for meg, kasta eg all 
tvil frå meg, seier Ilsen Alejandra og ser på gåva si, som tuslar 
rundt på golvet med bestemora hakk i hæl, og ser ut til å vera i 
kanonform. n

Norleif Askeland møter Mammani og familien 
hans i lobbyen på vandreheimen på teamtur 
i Bolivia.



40 

ANNONSE

Endelig mandag er en befriende bok 
om det livet som Gud kaller alle kristne 
til å leve i hverdagen. 

Boken innspirerer og oppmuntrer 
gjennom humor og praktiske eksempler.

Ordet “evangelisering” får en ny mening 
og et nytt innhold, og Arne G. Skagen og et nytt innhold, og Arne G. Skagen 
motbeviser at evangelisering er en 
aktivtet for spesielt interesserte.

Kr. 199,- på www.proklamedia.no
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Tekst: Basert på undervisning av Martyn Lloyd-
Jones. Oversatt og tilrettelagt av Stein Ørnhaug, 
steinorn@gmail.com

Lære i Bibelens forstand handler om gudskjennskap og 
åpenbaring som hjelper til gudsfrykt og rett liv. Det er 
altså aldri snakk om ti punkter som skal settes i glass og 
ramme og kjempes for som ideer, men det som setter oss 
i stand til å kjenne, frykte og leve rett for Gud.

For mer enn 50 år siden fyltes Westminster Chapel i London kveld 
etter kveld av mennesker som kom for å høre legen og pastoren 
Martyn Lloyd-Jones legge ut Bibelens lære for dem. Det som hadde 
begynt som ukentlige samtalemøter om praktisk kristenliv i et av 
siderommene i kapellet, var nå blitt til en bevegelse av bibelhun-
grige menn og kvinner som kom for å få solid bibelsk undervis-
ning. Spørsmål som hadde kommet opp på disse samtalekveldene 
krevde ofte en bibelkjennskap som kunne dekke mange områder. 
Lloyd-Jones måtte derfor stadig klargjøre lærespørsmål, noe han 
pleide å gjøre i en slags oppsummering mot slutten av en slik 
kveld. Fra 1952 til 1955 valgte han derfor å flytte disse samlingene 
inn i hovedsalen i kirken og gjøre de til utlegninger av Bibelens 
sentrale budskap, Bibelens lære. Forkynnelsen fra «Friday night 
meeting» ble legendarisk og det er fortsatt mulig å høre Lloyd-
Jones fra lydarkivet på nettsiden www.mljtrust.org. Det er også 
utgitt en rekke bøker basert på denne undervisningen. Ikke minst 
Lloyd Jones eget verk «The Great Doctrines of the Bible» (Crossway 
Books 1996-98). FOLK vil i dette nummeret og neste gjengi en 

Den sunne lære  
– Unngå vranglære Del 1

Stein Ørnhaug er gift med Kjersti, har to barn 
og er bosatt i Bergen. Stein har jobbet som 
lærer og rektor ved Bergen Bibelskole, og i 
en årrekke har han og Kjersti vært sentrale 

lovsangsledere i Kristent Fellesskap.

Den sunne lære
Dette er den første av to artikler basert 
på Maryn Lloyd Jones innledning til 
«Great doctrines of the Bible». Andre del 
kommer på trykk i FOLK 4-2013

UNDERVISNING
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bearbeidet versjon av Lloyd-Jones’ introduksjon til verket. Vi har 
kalt artiklene «Den sunne lære».

Hva mener vi med ’lære’?
Bibelen bruker mange forskjellige grunntekstord for læresannheter, 
det å formidle lære og det å ta imot lære. Men det er sentralt at 
lære i Bibelens forstand handler om å kjenne Gud, og det som 
hjelper til gudsfrykt og rett liv (2 Joh 1,9; 1 Tim 6,3; Tit 2,1-15) 
Det er altså aldri snakk om ti punkter som skal settes i glass og 
ramme og kjempes for som ideer, men det som setter oss i stand til 
å kjenne Gud, frykte Gud og leve rett for Gud. Og motsatt, 
problemet med vranglære er at den leder til en livsførsel som er i 
motsetning til Guds natur, gudsfrykten og det Gud søker i 
mennesker (1 Tim 1,10; Åp 2,14 og 20).

I de såkalte pastorale brevene nevner Paulus ”den sunne lære” 
ved flere anledninger (se bl.a. 1 Tim 1,10; 6,3; 2 Tim 1,13; 4,3; Tit 
1,9; 2,1; 2,8), som kan oppsummeres på flere måter. I sine bøker 
om Bibelens lære, «The Great Doctrines of the Bible», ordnet Lloyd-
Jones læren i en klassisk teologisk oversikt, som både er god og til 
hjelp for alle: For det første trenger vi å vite hva vi kan tro om 
Bibelen, siden den er kilden til ”den sunne lære”. Så følger ”læren 
om Gud”, som selvsagt er hovedfokuset. Videre er det ”læren om 
mennesket”: hva sier Guds ord om oss. Så kommer ”læren om 
Kristus”: åpenbaringen av Guds sønn i skriften. Med Jesus kommer 
”læren om frelsen” og ”læren om menigheten” – de frelstes felles-
skap. Og til sist: ”læren om de siste ting”, det kristne framtids-
håpet.

En annen måte å ordne den sunne lære på er den vi finner i 
Brevet til hebreerne, kapittel 5 og 6. 

Etter så lang tid burde dere selv være lærere, men dere trenger noen 
som på nytt kan lære dere det første og grunnleggende i Guds ord. 
(Hebr 5,12)

Når forfatteren av brevet går videre til kapittel 6 lager han 
denne inndelingen: 

 Bibelen er en bok, gitt oss med 
en svært klar hensikt: å formidle 

Guds sannheter og budskap slik at 
ordet kan ta bolig i oss og forme 

oss i Guds (ords) bilde.
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(…) omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, undervisning om 
renselsesbad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig 
dom. (Hebr 6,1-3) 

Det er viktig å legge merke til at dette kalles ”det første vi 
lærte om Kristus” (Hebr 6,1) og at det igjen handler om å kjenne 
Kristus, ikke å lære seg sannheter som vi skal holde fast på i hodet, 
som ren kunnskap eller ideer.

En tid hvor få snakker om ’lære’
Lloyd-Jones sier i sin innledning til ”The Great Doctrines of the 
Bible” at ”vi lever i en tid hvor vi hører lite om lære og hvor det er 
mennesker som til og med er tåpelige nok til å si at de ikke liker 
læresetninger. En slik holdning er en beklagelig feiltakelse.” Dette 
ble sagt i 50-tallets Storbritannia, men det er vel ikke helt feil å si 
om vår tid heller. Vi også lever i en tid hvor læresannheter ikke er 
”på mote”, i en tid hvor det at mange motstridende sannheter får 
leve uimotsagt, side ved side, er beviset på en tolerant og moderne 
holdning. Vår tid er mer opptatt av opplevelser enn sannheter 
– dette gjelder både blant kristne og blant befolkningen ellers. 
Fordi Lloyd-Jones oppfattet at han også levde i en slik tid, ville 
han si noe om hvorfor han ville skrive om nettopp læresannheter, 
og vi skal gå inn i denne delen hvor pastoren fra Westminster 
Chapel gir oss sine hva, hvorfor og hvordan.

Hva er Bibelens lære
Bibelen selv er opptatt av å lære oss visse sannheter. Ingenting er 
viktigere enn at vi kan gripe disse og ta utgangspunkt i dem. 
Bibelen er en bok, gitt oss med en svært klar hensikt: å formidle 
Guds sannheter og budskap slik at ordet kan ta bolig i oss og 
forme oss i Guds (ords) bilde.

Vi kan prøve å forklare dette med motsatt fortegn, med hva 
Bibelen ikke er. Den er for eksempel ikke en generell verdenshis-
torie. Vi tenker kanskje ikke alltid over det, men legg merke til 
hvordan den pakker sammen to tusen år i bare de elleve første 
kapitlene av Første Mosebok. Bibelen er ikke først og fremst 
opptatt av verdens historie, den har en annen hensikt. Den er heller 

Vi også lever i en tid hvor 
læresannheter ikke er ”på mote”, 
i en tid hvor det at mange 
motstridende sannheter får leve 
uimotsagt, side ved side, er 
beviset på en tolerant og moderne 
holdning.
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ikke opptatt av å fortelle oss alt Gud har gjort gjennom historien. 
Gud har gjort mange ting som Bibelen ikke forteller noe om. Den 
velger ut visse handlinger for å få fram budskapet om Guds hensikt 
og plan. De fire evangeliene er for eksempel ikke den komplette 
biografi om Guds Sønn, Jesus Kristus. Nei, evangeliene har som 
hensikt å løfte fram visse sannheter om Jesus. Nesten alt vi hører 
om Jesus i evangeliene er hentet fra kun tre år av hans liv. 
Johannes gjør dette svært klart for oss når han sier:

 Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som 
det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at 
dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen 
skal ha liv i hans navn. (Joh 20,30-31)

Hva handler da Bibelen om? Den er den fantastiske fortellingen om 
Fars kjærlighet til Sønnen og Sønnens kjærlighet til Far. Og 
hvordan denne kjærligheten gjorde at Far ville ofre Sønnen, og 
Sønnen ville gi sitt liv, for å forsone mennesket med Gud, da vi 
gjorde opprør mot vår Far og Skaper. Slik skulle Sønnen bli ”den 
førstefødte blant mange søsken” og få ”navnet over alle navn”, og 
mennesket bli Guds bolig på jord, slik Gud alltid hadde tenkt, fylt 
av han som fyller alt i alle. Alt annet er underordnet.

Hvordan arbeide med Bibelens lære
I innledningen til “The Great Doctrines” kommenterer Lloyd-Jones 
at det er en god del misforståelser knyttet til hvordan en skal 
forholde seg til studier av og formidling av Bibelens lære. Han gjør 
det for eksempel klart at han ikke vil gi seg i kast med teologi, noe 
som kan virke overraskende, siden mange av oss vil likestille lære 
og teologi. Lloyd-Jones gjør likevel et skille her og sier at teologien 
tar som utgangspunkt at Gud ikke bare har åpenbart seg i Bibelen, 
men også i historien og menneskelige erfaringer. Teologien har 
ikke bare sitt utgangspunkt i Bibelen, ifølge Lloyd-Jones, men også 
i andre kilder til åpenbaring av Gud. Når en teolog arbeider med 
bibelske sannheter vil han studere og søke i skriftene og trekker 
sine konklusjoner. Så vil han som oftest studere hva andre har sagt 
om samme emne. Han analyserer og reflekterer over disse sannhe-

Evangeliene har som hensikt å 
løfte fram visse sannheter om 

Jesus.

Lloyd-Jones gjør det klart at han 
ikke vil gi seg i kast med teologi, 
noe som kan virke overraskende, 
siden mange av oss vil likestille 

lære og teologi.
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tene og systematiserer sin funn, og så undersøker han kanskje hva 
menneskelig filosofi kan ha å tilføre. Så setter han alt dette 
sammen og skaper det Lloyd-Jones kaller teologi.

Vårt arbeid med hva Bibelen egentlig lærer, det vi her kaller 
”den sunne lære”, er noe annet. Teologi har også sin plass, men 
Lloyd-Jones viser med et eksempel hvordan disse to utgangspunk-
tene likevel gir forskjellige resultater. Han nevner som eksempel en 
annen klassiske bok, også kalt ”The Great Doctrines of the Bible”, 
av William Evans (Moody Press, 1974). Den åpner med et kapittel 
om ”Bevis på Guds eksistens”. Og allerede her viser det seg at dette 
er det Lloyd-Jones kaller teologi, fordi Bibelen ikke gir noe bevis-
føring på at Gud finnes. Kanskje du synes dette høres rart ut, men 
Bibelen verken beviser eller argumenterer for Guds eksistens, den 
ganske enkelt forkynner at Gud er. Bibelen begynner med at ”I 
begynnelsen skapte Gud”, eller som det står i de engelske overset-
telsene: ”In the beginning God” (1 Mos 1,1).

Det går an å argumentere for Guds eksistens gjennom å peke 
på menneskets iboende rettferdighetssans og samvittighet. Eller 
ved å vise til det faktum at tanken om Gud finnes og har eksistert i 
alle kulturer gjennom alle tider. Så kan man argumentere ut fra 
skaperverket, underet i hvordan alt det skapte fungerer og fungerer 
sammen, at det må ha hatt et opphav og så videre. Alt sammen 
gode argumenter, men som bevis på Guds eksistens er de ikke 
sentrale i Bibelens lære! En slik argumentasjonen kan altså være 
bygget på mange gode tanker, men ikke på Bibelen. I Lloyd-Jones 
oppfatning har derfor forfatteren gått ut over sitt mandat, hva han 
har grunnlag for, når det han skal si noe om er hva Bibelen selv 
lærer.

Lloyd-Jones skiller også studiet av hva Bibelen lærer fra det 
som kalles apologetikk. Med det mener han at det er ikke behov for 
å forsvare Bibelens lære når vi skal studere eller forkynne den 
sunne lære. På samme måte som Bibelen bare proklamerer sann-
heten, kan vi også forkynne de tingene Bibelen lærer uten å måtte 
forsvare den. Vi kan for eksempel forkynne skapelsen slik Bibelen 
framstiller den, uten å gå i forsvar mot evolusjonslære eller 
lignende. Det finnes en plass for et slikt forsvar også, som nettopp 
apologetikken konsentrerer seg om, men det er ikke noe Bibelen 

Bibelen verken beviser eller 
argumenterer for Guds eksistens, 
den ganske enkelt forkynner at 
Gud er.
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bruker tid på. Og når det er Bibelens lære vi skal arbeide med, så 
trenger ikke vi det heller.

Det som er åpenbart tilhører oss
Hvordan skal vi da forholde oss, hvis vi ikke skal bruke teologiens 
eller apologetikkens metoder? Bibelen sier at ”Det som er skjult (de 
fullstendige forklaringene) hører Herren vår Gud til, men det som 
er åpenbart (som Gud har gjort kjent i sitt ord), tilhører oss og våre 
barn til evig tid, så vi skal holde hvert ord i denne loven” (5 Mos 
29,29). Så hvis vi skal fortelle om Bibelens lære om synd, så ønsker 
kanskje noen å forstå ”det ondes problem” – svaret på hvor 
ondskapen kommer fra? I den sunne lære så kan vi ikke si så mye 
om det, fordi Bibelen selv ikke gjør det. Vi kan spekulere omkring 
dette og gi mulige og forhåpentligvis gode forklaringer, men ikke 
som lære. Vårt mandat er å være opptatt av, og å forkynne de 
tingene Gud har valgt å avsløre for oss. Og ikke så opptatt av de 
hemmelighetene Gud har valgt å holde tilbake. n

Vårt mandat er å være opptatt av, 
og å forkynne de tingene Gud har 

valgt å avsløre for oss.
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Tekst: Gunn Ørnes,  
gunn.ornes@gmail.com

Jakten på det gode liv

– Evigheta kom plutselig litt nærmere, og Gud begynte å 
arbeide i meg, selv om jeg ikke aktivt begynte å søke han, 
forteller Ellinor. – Slik jeg ser det i ettertid tror jeg Gud 
har kalt på meg fra jeg var ung, men jeg har vært 
gjenstridig og sta. Jeg skjøv gudsrelasjonen fra meg og 
tenkte at jeg ville leve livet mitt slik jeg selv ville.

Familiebesøket har nettopp reist og det er stille i huset til Ellinor 
Paulsen, ei godt voksen dame på 67 år. Ellinor er en dame det er 
spennende å være sammen med. Hun har levd et innholdsrikt og 
aktivt liv, reist mye og vært innom mange typer yrker. Hun er et 
oppkomme av fortellinger fra egne opplevelser og erfaringer, hun 
er kunnskapsrik og dypt-tenkende. Det kunne ha blitt en interes-
sant og spennende bok ut av hennes liv og opplevelser.

Ellinor er utdannet innenfor helsesektoren, men de siste årene 
har hun blitt «parkert» pga. leddgikt og diverse andre helseplager. 
Ellinor og mannen har tre døtre, svigersønner og elleve barnebarn. 
To av døtrene ble frelst gjennom en vekkelse i pinsemenigheten da 
de var 10 og 12 år gamle, og de har holdt fast ved troen helt fram 
til i dag.

Evigheta kom nærmere
For seks år siden fikk Ellinor en aggressiv og sjelden krefttype, som 
ut fra legestandens vurderinger ville føre til død innen kort tid. 

INTERVJU
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Spørsmålene rundt Guds eksistens og frelsen ble mer framtredende 
i tanken hennes da hun fikk den alvorlige diagnosen og trodde at 
hun skulle dø.

– Evigheta kom plutselig litt nærmere, og Gud begynte å 
arbeide i meg, selv om jeg ikke aktivt begynte å søke han, forteller 
Ellinor. – Slik jeg ser det i ettertid tror jeg Gud har kalt på meg fra 
jeg var ung, men jeg har vært gjenstridig og sta. Jeg skjøv Gudsre-
lasjonen fra meg og tenkte at jeg ville leve livet mitt slik jeg selv 
ville. Jeg var ikke opptatt av et evig liv, men jeg visste at det gode 
og det onde fantes, og jeg ville jo tilhøre det gode... 

 Ellinor og mannen Asbjørn.
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– I mange år har jeg reflektert over spørsmålene “hvordan 
lever man det gode liv?” og “hva er et godt liv for meg og min 
familie?” Fokuset har vært på det, og Gud har blitt skjøvet unna. 
Ellinor reflekterer videre: – Så er det gjerne slik at en lager seg sine 
egne forestillinger om hva som er det «gode liv» for seg og sine, og 
slår seg til ro med det. Det er så lett å skyve alt som har med Gud å 
gjøre foran seg, og holde fast ved det livet man har. 

Fulgte Jesus
Ellinor var alvorlig syk og eldstejenta og familien kom hjem på 
juleferie. Datteren tok initiativ til at noen kristne hun kjente skulle 
komme hjem og salve og be for henne.

Vi som fikk være med på dette, opplevde ikke at Ellinor tok en 
klar beslutning om å ta i mot Jesus denne kvelden. Men hun ble 
utfordret på dette punktet og vi fikk en fin stund der vi fikk salvet 
og bedt for henne. I ettertid har Ellinor vært klar på at det var der 
og da hun ble en kristen. Hos døtrene og resten av familien ble det 
stor glede over dette.

– Jeg hadde en forestilling om at jeg måtte gi avkall på så mye 
av det gode livet hvis jeg ble kristen, forteller Ellinor. – Jeg husker 
at jeg spurte kristne rundt meg om jeg kunne beholde de gamle 
vennene mine nå når jeg hadde blitt en kristen. Men etterhvert 
som jeg ble kjent med Gud gjennom Jesus, og tok valget om å 
følge han, endret ting seg automatisk. Jeg har beholdt vennene 
mine, men jeg har også fått mange nye. 

Aha!
– Jeg har også fått mange aha-opplevelser underveis: Jeg har fått 
en ny forståelse av ord og uttrykk som brukes i Bibelen og blant 
kristne. F.eks. det “å ha Jesus på innsida”, “bli et nytt menneske” 
og å “begrave det gamle” var for meg bare floskler og begrep uten 
betydning. Nå skjønner jeg mer av forholdet mellom menneske og 
Gud, og hvordan jeg skal leve i tro og bekjennelse. Jeg er blitt 
bevisst på dette i mitt “nye liv” og det har vært en sakte prosess 
som har endret både tenkning, holdning og praksis. Jeg har fått et 
nytt fokus som hjelper meg. Jeg har rett og slett skjønt mer og mer 

– Jeg hadde en forestilling om at 
jeg måtte gi avkall på så mye av 
det gode livet hvis jeg ble kristen.
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av Guds vesen og om hva Guds Ord sier om det å leve som kristen. 
Mange av valgene jeg har gjort underveis, har kommet naturlig ut 
fra forståelsen som har vokst fram.

– Da jeg tok i mot Jesus tenkte jeg at jeg ikke hadde noen sterk 
tro, men omsorgen og felleskapet jeg opplevde med andre kristne 
som hadde sterk tro, holdt meg oppe og gav meg kraft og styrke.

Endret gudsbilde
– I starten strevde jeg med et diffust Gudsbilde og måtte be mye til 
Gud om at han måtte være nær meg og vise meg hans storhet.

Ellinor er en «lesehest» og er kunnskapsrik på mange områder. 
Da hun ble kristen begynte hun å lese kristen litteratur også, – i 
store mengder. I hennes gudsbilde var Gud liten, og han skulle 
besvare hennes bønner. Men i en av bøkene hun leste sto det at 
«Gud ikke er vår tjener». 

– Dette var en ny tanke for meg, og gradvis fikk jeg en guds-
forståelse som var annerledes enn den jeg hadde skapt i mitt eget 
hode. Når jeg hadde tatt bestemmelsen om å være en kristen var 
jeg opptatt av å vite hans vilje for mitt liv. Det ble viktig å lære å 
kjenne han.!

Åpenbaringer 
Ellinor ble med i en gruppe i menigheten Kristent Fellesskap i 
Øksnes, og det var sterkt og trostyrkende å se hvordan Gud åpen-
barte ting og skapte forståelse i hjertet hennes. Gud viste henne 
stadig nye ting i Bibelen og i samtale med andre kristne, og Guds 
hånd hvilte over henne og førte henne videre skritt for skritt. 

Jesu frelsesverk ble mer og mer åpenbart og etter en tid lot 
hun seg døpe. Bibelens oppfordring til å gi tiende førte til at hun 
også lot Gud få innflytelse over økonomien. 

– Etter hvert som forståelsen har vokst fram, har det påvirket 
tenkningen min og jeg kjenner at Ordet korrigerer meg. I tillegg 
opplever jeg at jeg er omsluttet av Guds kjærlighet gjennom andre 
kristne. Jeg opplever menigheten som et fellesskap der ulikheter 
blir uvesentlig – samme fokus og mål forener.

Den viktigste forskjellen i livet mitt etter 
at jeg tok i mot Jesus, er den indre roen 
og freden jeg nå har, og gleden jeg kjenner 
i hverdagen.
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Indre ro og glede
– Den viktigste forskjellen i livet mitt etter at jeg tok i mot Jesus, 
er den indre roen og freden jeg nå har og gleden jeg kjenner i 
hverdagen. Fortsatt kan gjenstridighet og egenvilje dukke opp og 
gjøre meg trist, men jeg får komme til Jesus og be om tilgivelse, og 
så er gleden og freden der igjen.

Som du skjønner, lever Ellinor fortsatt i beste velgående. Hun 
lever et godt liv i Alsvåg, sammen med ektemannen Asbjørn som 
også har tatt i mot Jesus. 

Hun er ikke helbredet fra kreften, men det har nå gått sju år og 
helsetilstanden er stabil. Hun kjenner seg frisk og i god form, til 
tross for leddgiktplagene. Legene skjønner ikke hva som har 
skjedd, men Ellinor takker Gud for livet og er fylt av takknem-
lighet. n

– Etter hvert som forståelsen 
har vokst fram, har det påvirket 
tenkningen min, og jeg kjenner at 
Ordet korrigerer meg.
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ANNONSE
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Tekst og foto: Elisabeth M. Erlandsen,  
elaisabeth@gmail.com

Tre kjappe spørsmål:
Hanne Ørnhaug

Hanne Ørnhaug er 17 år og bor i Bergen.

Hvor lenge har du kjent Jesus?
– Jeg har vokst opp i en kristen familie, men tror jeg var ca. seks 
år da jeg bestemte meg for å følge Jesus. Jeg er ikke sikker på om 
jeg visste helt sikkert hva det innebar der og da, men i løpet av 
årene har jeg blitt mer bevisst på hva det vil si å følge Jesus.
 
Hva er det beste bønnesvaret du har fått?
– Jeg fikk være med å be for et par føtter som hadde forskjellig 
lengde, og se at den ene foten vokste ut og ble like lang som den 
andre.
 
Hvilken episode i Jesu liv beskrevet i Det nye testamentet ville du 
vært med på og hvorfor?
– Den hendelsen da Jesus mettet fem tusen skulle jeg gjerne ha 
vært med på. Fordi jeg alltid har lurt på hvordan den lille 
matpakken fysisk kunne bli til så mye mat. n

Jeg har alltid lurt på hvordan den 
lille matpakken fysisk kunne bli til 
så mye mat.

Hanne Ørnhaug

mailto:elaisabeth@gmail.com
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His story is my history 

Historien om deg og meg ble skrevet før vi ble født. 
Historien endret seg ikke da Darwin lanserte sine teorier 
om evolusjon. Guds ord er speilet hvor vi lærer å kjenne 
hvem Gud har gjort oss til i Kristus Jesus. Den Hellige 
Ånd hjelper oss til å gjøre denne historien til vår egen.

Se, her kommer jeg. I bokrullen er det skrevet om meg. (Sal 40,8)

Ved første øyekast er Bibelen 66 bøker hvor vi blir kjent med 
mange av de ulike personene i bibelhistorien. Vi kan blant annet 
lese om Abrahams tro, Davids lidenskap, profetenes advarsler mot 
frafall, og Paulus misjonsreiser. Men i alt dette handler Bibelen 
dypest sett om en person – Jesus Kristus. Han er Ordet (Joh 1,1; 
1,14; Åp 19,13). Han er den som alle fortellingene i Bibelen 
handler om. Når Jesus viste seg for disiplene etter oppstandelsen, 
forklarte han dem at det sto om han i alle skriftene i Det gamle 
testamentet (Luk 24,27 og 44).

Bibelen er historien om Jesus Kristus
Paulus viser oss at Jesus trer fram allerede i skapelsesfortellingen. 
Når Faderen så herligheten som lyste i Sønnens ansikt, responderte 
han: «Bli lys!» (2 Kor 4,6). Alt er skapt ved han og til han (Kol 
1,16). Jesus er den siste Adam, menneskesønnen som ble opphavet 
til Guds etterlengtede familie (1 Kor 15,45). Han er hjørnesteinen i 
Guds hus som Abraham ventet på (Ef 2,20; Hebr 11,10). Han er 

Tekst: Arne Olav Røe,  
arneolavroe@gmail.com 
 

Arne Olav Røe, gift, bor i Trondheim, to barn. 
Bibellærer, jobber i Skatteetaten.

UNDERVISNING
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profeten Moses så komme, som skriver lovene på hjertets tavler (5 
Mos 18,18; Esek 11,19). Han er brødet fra himmelen, vannet fra 
klippen, kobberslangen som frelser (Joh 3,14; 6,32; 1 Kor 10,4). 
Han er det fullkomne soningsofferet Moseloven krever, den som 
ble forbannet ved å bli hengt på et tre (Gal 3,13). Han er den Josva 
som leder folket sitt inn i hvilen (Hebr 4,8). Han er den Gud har 
satt som dommer over sitt folk (Joh 5,22). Slik Boas var rednings-
mannen for moabittkvinnen Rut, er Jesus redningsmannen for de 
som ikke tilhører Guds folk. Han er den David som skal sitte på 
tronen til evig tid (1 Kong 2,45). Han er den profetene pekte på 
som Israels håp og verdens håp.

Alle bøkene i Bibelen må derfor leses i lys av at de handler om 
Jesus. Alle fortellingene kaster lys over viktige sider ved Mennes-
kesønnen. Derfor kunne vi for eksempel ha unngått mange speku-
lative tolkninger av Åpenbaringsboken dersom alle hadde forstått 
at boken er «Jesu Kristi åpenbaring» (Åp 1,1).

Bibelen er historien om oss

Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men 
Jesus lever i meg. (Gal 2,19f)

Bibelen forteller oss at vi har fått del i Jesu død og oppstandelse. 
Siden vi er i Kristus (Ef 1,3ff), har vi fått del i historien om Han. 
Guds ord er derfor ikke bare historien om Jesus Kristus, den har 
blitt historien om oss – his story is my history. Jesus Kristus er 
både vår opprinnelse, vårt liv og vårt håp. Han er vår fortid, vår 
nåtid og framtid.

Men det er kamp om historien om vår opprinnelse. Senest i 
2009 ble det 47 millioner år gamle fossilet Ida markedsført som 
«the missing link». Dette sensasjonelle funnet møtte riktignok mye 
kritikk fra fagmiljøene, og selve begrepet «the missing link» anses 
av mange vitenskapsfolk som et villedende begrep. Men det er et 
eksempel på hvordan enkelte vitenskapsfolk ønsker å definere 
sannheten om vårt opphav. Problemet er at du kan ikke finne ut 
hvor du kommer fra, eller hvem du er skapt til å være, ved å 
studere aper. Aper er dyr. Vi er ikke skapt til å oppføre oss som dyr 

Guds ord er derfor ikke bare 
historien om Jesus Kristus, den har 
blitt historien om oss.
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– til å la lyster, seksualdrifter og instinkter styre oss (Ef 2,3). 
Pønkrockgruppa Bloodhound Gang beskriver fruktene av denne 
livsfilosofien på en treffende måte i sangen «The bad touch»:  “You 
and me baby we ain’t nothin’ but mammals – so let’s do it like they 
do on the Discovery Channel.»

Men i tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det 
vi ser har sitt opphav i det usynlige (Hebr 11,3). Vi er skapt til å 
ligne Gud. Til å gjenspeile Gud midt i denne verden. Vi er alene på 
jorda om å være skapt i Guds bilde. Det skiller oss fra aper og 
andre dyr. Vi er kalt til å råde over dyrene, ikke til å bli lik dem (1 
Mos 1,26). Uansett hvor mange fossiler arkeologene klarer å grave 
fram, må vi gå til Guds ord for å finne ut hvor vi kommer fra og 
hvem vi er skapt til å være.

Bli kjent med deg selv gjennom Ordet
De siste årenes framvekst av coaching og gestaltterapi gir oss indi-
kasjon på et stort behov for å finne sin identitet. Dessverre vil ikke 
tradisjonell coaching være til særlig hjelp på grunn av vår grunn-
leggende tilbøyelighet til å være selviske. Den veien Bibelen viser 
oss til å virkelig finne oss selv, er gjennom å se i det speilet Gud 
har gitt oss – Guds ord. Og når vi ser i dette speilet, blir vi 
forvandlet, dette skjer ved Herrens Ånd (2 Kor 3,18).

Dere må gjøre det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere 
bedra dere selv. For den som hører Ordet, men ikke gjør det Ordet 
sier, han ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han 
ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut.  
(Jak 1,22-24)

Jakob sammenligner her det å høre Guds ord med å se seg selv i 
speilet. Ikke bare blir du kjent med Gud når du leser Bibelen, men 
du blir også kjent med deg selv! Ved å få tak i hva Gud i sin nåde 
har gitt oss i Kristus Jesus, blir vi i stand til å forstå hvordan det 
nye livet er ment å leves (1 Kor 2,12). Ved å fornye hvordan vi 
tenker og snakker om oss selv, blir vi forvandlet til å kunne 
bedømme hva som er etter Guds vilje (Rom 12,2). Vi er ikke kalt til 

Uansett hvor mange fossiler 
arkeologene klarer å grave fram, 

må vi gå til Guds ord for å finne ut 
hvor vi kommer fra og hvem vi er 

skapt til å være.
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å leve som før, men til å kle oss i det nye mennesket ved å gjøre 
det Jesus har befalt oss (Ef 4,23f). n

Noen tips til bibellesningen
 • Troen kommer av det en hører (Rom 10,17). Tro oppstår ikke i 

et vakuum, men som et resultat av hva du fyller deg med. Les 
derfor gjerne Bibelen høyt for deg selv eller sammen med 
andre.

 • Gud virker i oss til å ville og gjøre etter hans gode vilje (Fil 
2,13). Be derfor Den hellige ånd om å fylle deg med 
motivasjon, og del utfordringen med dine venner dersom det 
er en høy terskel for deg å sette deg ned med Bibelen.

 • Pass på hvordan du hører (Luk 8,4-18). I en kultur som 
verdsetter intellektuell kunnskap så høyt, er det fort gjort å 
glemme det viktigste – å være Ordets gjørere (Jak 1,22f). Vi 
leser ikke Guds ord bare for å utvide intellektet, men for å 
gjøre det Gud sier.

 • Gransk Skriftene sammen (Apg 17,11). De kristne i Berøa 
møttes for å granske Guds ord sammen for å se om det Paulus 
forkynte kunne stemme. Å lese og studere Guds ord er derfor 
noe vi kan gjøre sammen med andre, slik at det ikke bare blir 
en individuell øvelse i selvdisiplin.

 • Finn et godt tidspunkt for å lese Bibelen og ha tid med Gud. 
For noen passer det best om morgenen, andre har best tid på 
kvelden, andre igjen foretrekker lydbibel i bilen på vei til jobb.

Ikke bare blir du kjent med Gud 
når du leser Bibelen, men du blir 
også kjent med deg selv!
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Tru, tillit og pengar

Økonomi er aktuelt på alle nivå, frå privatøkonomi til 
verdsøkonomi. Mange tenkjer gjerne om «økonomi» at det 
er eit mål på kor god råd vi har. Men sjølve begrepet 
«økonomi» talar minst like mykje om korleis vi forvaltar 
det vi har. 

I forbrukarsamfunnet vårt har mange blitt slavar av eigen førestil-
ling om tusen ting ein berre må ha for å ta vare på oss sjølv. 
«Behova» stiller igjen enorme krav til stadig å kunne ha meir og 
meir pengar mellom hendene. 

Bibelen har mykje undervisning om økonomi. Eg er overtydd 
om at denne undervisninga inneheld gode prinsipp som vil ta vare 
på og velsigna alle som brukar dei, enten dei er kristne eller ikkje. 
Latskap i arbeid, grådigheitskultur og overforbruk gjer fattig på 
sikt. Av ting som gjev velstand på sikt er lista lang: Arbeida flittig, 
avstå frå korrupsjon, unngå kjærleik til sjølve pengane, så i rein 
jord og vera trufast med det som høyrer Herren til, det som høyrer 
andre til og forvalta rett det som høyrer deg sjølv til. Eg kan ikkje 
koma inn på alt i denne artikkelen åleine, men eg vil setja fokuset 
på det som for dei kristne må vera veldig grunnleggjande for å 
leva i Guds velsigning: trua på Gud.

Dei bibelske prinsippa har ofte blitt forkynt med fokus på dei 
mange Guds lovnader som er knytte til. Og stundom har nok trua 
på sjølve prinsippet hatt større fokus enn trua på Gud som står bak 
dei. Men alle Guds prinsipp går tilbake til Gud sjølv, vår eigen Far, 

UNDERVISNING
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som elskar oss, og som i seg sjølv er meir enn nok for alt vi treng 
til. Gjennom Jesus har vi lært å kjenna Gud som gav lovnaden og 
vi har funne glede i å leva med hans ord som rettesnor og erfara 
velsigningane som føl med. Sjølv mellom oss rike og priviligerte, 
kan til tider behov dukka opp, til dømes på det økonomiske 
området. Då er det ei velsigning å kjenna ein Gud som er nok for 
alt og som syt for at vi har det vi treng og vél så det. 

Tienden
Å gje tienden har for mange kristne vore ei erfart kjelde til velsig-
ning og framgang i livet. Vi må ikkje stikka under ein stol at det 
finst vilkår for å skjøna kor god denne ordninga er. Tiendeord-
ninga har nemleg mest av alt med tru å gjera. Mange kristne har i 
ulike bøker og artiklar dei siste åra hevda at tienden er eit lovisk 
prinsipp som berre høyrer til i Det gamle testamentet. 

Det første eg vil seie, er at tienden som ordning aldri kan bli 
lovisk. «Å vera lovisk» er ein tilstand i menneskehjarta, og det er 
berre menneske som kan bli loviske. Sjølv det å seie sanninga kan 
bli lovisk for den loviske. Når vi elskar Gud vil vi finna glede i 
hans rettleiing også, enten dei er nedskrivne i lova eller andre 
stader i Bibelen. For det å vera frikjøpt frå lova, er å vera frikjøpt 
frå bokstavens trelldom, slik at vi kan følgja etter Jesus i eit liv i 
Den heilage Ande. I eit slikt liv er Guds vilje for oss er det som står 
høgast, sjølv om denne viljen skulle vera uttrykt i ein av Mosebø-
kene. Bibelens bodskap om tienden har då også sitt opphav lenge 
før lova kom. Den er også stadfesta i lova, hjå profetane og i Det 
nye testamentet, både hjå Jesus og forfattaren av Brevet til hebrea-
rane. Også Paulus viser til ordninga når han forklarar at dei som 
arbeider med forkynning, også skal ha løn for dette arbeidet. 

Den truande Abraham
Å betala tienden er ikkje det einaste, og eg skal heller ikkje påstå 
det viktigaste, prinsippet når det kjem til å forvalta økonomi. Men 
tienden hjelper oss kvar lønningsdag til å sjå det viktigaste grunn-
laget for vår eksistens, erkjenninga av kor avhengige vi er av Gud 
og at han held oss oppe. Han er El Shaddai – Gud Allmektig – han 
er i seg sjølv alt som trengst for å halda oppe seg sjølv og heile sitt 

Tiende
I Bibelen skulle det første man fikk 
av både barn og avling, den såkalte 
førstegrøden, gå til Herren, til 
«forrådskammeret», som var i tempelet. 
Alt vi er og har tilhører Gud, og et uttrykk 
for det er at vi gir 10% av det vi får 
tilbake til Gud, som et tegn på at han er 
vår livskilde og at vi er avhengig av han. 
Også i dag gir vi tienden til stedet vi får 
åndelige mat, altså vår lokale menighet, 
og den forvaltes av de Gud har satt til å 
lede der. På den måten gjør vi ressurser 
tilgjengelig for at menigheten skal kunne 
være et åndelig hjem. (Les mer om tiende 
i 1 Mos 14,18-20; 2 Mos 27,30-33; Mal 
3,10; Hebr 7,1-11; Matt 23,23)

Då er det ei velsigning å kjenna 
ein Gud som er nok for alt og som 
syt for at vi har det vi treng og vél 
så det. 
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skaparverk, frå den minste celle til det store univers. Han er den 
som gjev såkorn til å så, brød til å eta og alt vi elles treng av 
velsigning for å kunna leva og verka. Kvar dag og kvar natt held 
han oss oppe med autoriteten i sitt ord (Hebr 1,3). Hadde augo 
hans vike frå oss, og tanken hans gløymt oss om så berre ein 
augneblink, ville alt vore slutt. Han føder fuglane under himmelen 
og liljene på marka. Kor mykje meir er ikkje eit menneske (Matt 
6,25-33)?

Kven skal vi setja vår lit til?
Abraham, som då heitte Abram, fekk høyra at Kedor-Laomer og 
kongane som følgde han, hadde vore i krig med kongen i Sodoma 
og fleire andre kongar, og at slektningen hans, Lot, var teken til 
fange. Då samla han mennene sine og sette etter dei bortførte, fann 
dei og tok tilbake både fangane og godset som var røva – alt tok 
han med seg tilbake. På veg heimatt etter sigeren, kom han til 
Kongsdalen. Der møtte han to menn som begge var kongar. Den 
eine var kongen i Sodoma og den andre var Melkisedek, kongen i 
Salem (1 Mos 14-14-23). Den første han møtte, var kongen som 
representerte den verdslege byen Sodoma, som vi seinare lærer er 
ein by full av menneske som levde for seg sjølv. Dei hadde Guds 
dom hengjande over seg på grunn av dei syndene dei levde i. Men 
så kom kongen i Salem ut og møtte Abram med brød og vin. Som 
prest for den høgste Gud representerte han Jesus sjølv. 

Sodomakongen kom for å få tilbake det som høyrde han til og 
for å tilby Abram det han kunne tilby. Melkisedek kom ikkje med 
krav, han kom for å gje. Han byr ikkje berre på mat og drikke, som 
ei mellombels forsørgjing, men vi ser her Jesus som ber fram sin 
eigen kropp og sitt eige blod for å gje sitt ja til alle Guds lovnader. 
For oss som har Det nye testamentet er det lett å sjå dette. Vi har 
lese om Jesus som gav læresveinane brød og vin og sa «dette er 
min lekam» og «dette er mitt blod» (Luk 22,19-20). Abraham såg 
også Jesu Kristi dag (Joh 8,56). Likevel tenkjer eg at han i møte 
med Melkisedek også såg han som alltid møter våre behov. Men 
Melkisedek kom ikkje berre med brød og vin, men også med 
velsigning frå Den høgste Gud. 

Pengar er ein god og naudsynt ting 
å ha for å leva, men også for å få 

gjort det oppdraget Gud har sett oss 
til å gjera.
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Kven av desse skal Abraham setja si lit til? Representanten for 
verdas sitt «ta og gje», eller til den Gud som gjev seg sjølv, som 
forsørgjer og som velsignar? Svaret han gav Sodomakongen var eit 
tydeleg uttrykk for valet han tok: 

«Eg lyfter handa opp mot Herren, mot Gud, den høgste, han som bar 
fram himmel og jord: Ikkje så mykje som ein tråd eller ei sandalreim 
vil eg ta av alt som er ditt: Du skal ikkje ha det å seia at du gjorde 
Abram rik. Eg vil berre ha att for det som dei unge mennene har ete.» 
(1 Mos 14,22-24).

Abram var overtydd om det same som Paulus sa: 

Byd dei som er rike i denne verda, at dei ikkje må vera hovmodige og 
setja si von til den usikre rikdomen, men til Gud. Han gjev oss rikeleg 
av alt, så vi kan nyta det. (1 Tim 6,17)

Det var det Abram gjorde. Han sette ikkje si lit til det usikre, men 
til Gud som han møtte i denne personen Melkisedek, som Det nye 
testamentet så sterkt knyter til Jesus sjølv (Hebr 7). 

Tanken om å gje det første og det beste til Den høgste Gud, er 
eit uttrykk for tilbeding og tillit, som i Abrams tilfelle fekk eit 
kompromisslaust uttrykk. Pengar er ein god og naudsynt ting å ha 
for å leva, men også for å få gjort det oppdraget Gud har sett oss 
til å gjera. Dei pengane vi tener er eit resultat av livet vi har levd 
og det vi skal leva av. Det er ei velsigning frå Herren. Kjærleik til 
pengar, er derimot ei rot til alt vondt. Og det er mange som har 
fare vilt, kome bort frå trua og valda seg sjølv mykje vondt, fordi 
dei har vore drivne av lyst til pengar (1 Tim 6,10). Difor er det ei 
fantastisk hjelp for oss til alltid å bli påminna kven vi skal gje det 
første og beste av livet vårt og setja vår lit til: Han som gjer at vi 
lever, rører oss og er til (Apg 17,28). Kvar lønningsdag har vi dette 
høvet til å uttrykkja kor vår kjærleik og tillit går, og festa trua på 
at Guds omsorg og velsigning framleis skal styra livet vårt. 

Kven av desse skal Abraham setja 
si lit til? Representanten for verdas 
sitt «ta og gje», eller til den Gud 
som gjev seg sjølv, som forsørgjer 
og som velsignar?
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Lovnader
Sjølvsagt veit vi at der er knytt lovnader til det å gje Herren det 
som høyrer Herren til: 

Kom med heile tienda til forrådskammeret så det kan finnast mat i 
mitt hus. Prøv meg på denne måten, seier Herren over hærskarane. Eg 
skal sanneleg opna himmelens sluser og ausa ut over dykk velsigning i 
rikt mål (Mal 3,10).

Den menneskelege tendensen til å bli lovisk melder seg lett rundt 
denne lovnaden. Ein kan lett tenkja at Gud vil berre velsigna meg 
om eg betalar tienden av alt. Men då gløymer ein at grunnen til at 
ein har noko å gje tienden av, alt er ei velsigning frå Gud. Du kan 
aldri gje Gud noko først (Job 41,2). Abram er det første døme i 
Bibelen på ein som gav Gud tienden av alt, han gjorde det ut frå 
møtet med og openberringa av han som gjev seg sjølv, forsørgjer 
og velsignar.

Overgje seg i Herrens omsorg
Jakob var på veg til morfaren sin Betuel, då han møtte Gud i ein 
draum. Han såg møteplassen mellom Himmelen og Jorda, der Guds 
englar gjekk opp og ned ein stige. I draumen stod Herren sjølv 
framfor han og velsigna han med lovnader om å forsørgja han, 
verna han og føra han tilbake til eit liv i velsigning både for han 
og etterkomarane hans. Jakob vakna og var redd. Alt verka skræ-
meleg på han. Han sa: »Dette må vera Guds hus, her er porten til 
himmelen«. Han reiste opp steinen han hadde lege på og salva han 
med olje og kalla staden for Betel (Guds hus) (1 Mos 28,10-19). I 
kor stor grad han forstod kor profetisk denne handlinga var, er 
ikkje godt å vita. Men Peter hjelper oss til å skjøna kor sterkt dette 
talar om menigheten når han seier: 

Kom til han, den levande steinen, som vart vraka av menneske, men 
som er utvald og dyr for Gud. Ver de óg levande steinar som vert 
oppbygd til eit heilagt tempel. (1 Pet 2,4-5).

Du kan aldri gje Gud noko først
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Så gav Jakob denne lovnaden:

 «Om Gud er med meg og vernar meg på vegen der eg går, om han gir 
meg brød å eta og klede å ha på meg og let meg venda attende til fars-
huset mitt i fred, då skal Herren vera min Gud. Denne steinen som eg 
har reist, skal vera Guds hus. Av alt du gjev meg skal eg gje deg 
tiend.» (1 Mos 28,20-22)

Jakob møter ein som er større enn han sjølv, han overgjev livet sitt 
i trua på at det er Herren som skal halda han oppe og føra han 
fram til oppfyllinga av alle lovnader som vert gjeve han. Etter 
dette møtet veit han kven som skal vera hans Gud, og til kven han 
skal gje det første og det beste av det livet hans kastar av seg.

Hald kanalen open
I all vår økonomiske og verdimessige forvaltning, må trua på Gud 
liggja i botn, og vissa om at han har kontroll og vil gje oss rikeleg 
av alt som godt er, såkorn til å så, brød til å eta og rikeleg til all 
god gjerning. Når vi ser han som forsørgjer og velsignar, er det lett 
å gje respons til ein måte å leva truslivet på som stadig forløyser 
Guds signing over oss. Slik er det med mange ting i det kristne 
livet. Tilgjeving er Guds initiativ. Det at han har tilgjeve oss, set 
oss i stand til å tilgje andre. Om vi ikkje tilgjev andre, etter å ha 
fått tilgjeving sjølv, flyt ikkje straumen av tilgjeving frå Gud heller. 
Kanalen må haldast open, også for Guds velsigning. Men det tek 
alltid til hjå Gud som gjev først og som gjev meir. n

Jakob møter ein som er større enn 
han sjølv, han overgjev livet sitt i 
trua på at det er Herren som skal 
halda han oppe og føra han fram 
til oppfyllinga av alle lovnader 
som vert gjeve han
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Et liv i bønn

For meg er bønn mer en livsstil enn en aktivitet. Å bli en 
kristen er et kall til fellesskap med den treenige Gud, og 
da finnes det ikke noe mer naturlig enn å stadig be:

Vær alltid glade,           
be uavbrutt,   
takk Gud under alle forhold! 
For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. (1 Tess 5,16)

Slik har jeg levd livet mitt som kristen i snart 40 år. På denne 
måten har jeg innvolvert Gud i alt i livet mitt. Det er godt å kunne 
snakke med Jesus på samme måte som dronningen av Saba gjorde 
med kong Salomo: 

Hun snakket med ham om alt som lå henne på hjertet. (1 Kong 10,2) 

Det er godt å kunne leve slik og legge alt frem for Gud i påkallelse 
og bønn med takk. Ingenting er for stort, og ingenting er for lite til 
å bry Gud med.

Bønn i arbeidslivet
De siste 25 år har jeg jobbet som selger og regionsjef i firmaet 
Chemsearch, og bønn har betydd aller mest for meg i arbeidslivet. 
Siden jeg i stor grad har solgt varer på provisjon, har jeg vært 
avhengig av Guds velsignelse for å få en ordentlig inntekt. I alle 
disse årene har det vært fantastisk å se hvordan Gud utallige 

INSPIRASJON

mailto:pettage@hotmail.com


  65

ganger, år etter år, måned etter måned, uke etter uke, dag etter dag, 
har grepet inn og velsignet arbeidet mitt og sørget for vårt »daglige 
brød«. Det fine med yrket mitt er at jeg bruker mye tid i bilen for å 
komme meg rundt til kunder, og det gir meg stor mulighet til å be. 
Så har det også blitt en vane å legge arbeidsdagen med dens 
innhold i Guds hånd. 

Spesielt de senere årene har jeg brukt Fadervår (Matt 6,8-13) 
som en mal i bønnelivet. Det hjelper meg å organisere bønnelivet, 
så det viktigste kommer først: At Guds navn holdes hellig, at hans 
rike kommer og at hans vilje skjer på jorden som i himmelen, er 
viktigere enn at mine behov blir møtt.

Når det er sagt, er det også godt å kunne be «gi meg idag mitt 
daglige brød». Det har jeg til de grader fått oppleve at Gud har 
gjort i mer enn 25 år som selger. De siste årene har jeg hatt 
konkrete mål for dagens eller ukas salg, og gang på gang har jeg 
opplevd at Gud har innfridd. Noen ganger har det sett mørkt ut, og 
jeg har måttet vende meg til Gud for å be om hjelp. Da har jeg 
opplevd igjen og igjen at Gud har grepet inn og gitt de nødvendige 
salgene. 

Hvilken glede det er i livet å komme hjem etter en arbeidsdag 
hvor jeg har kjent Guds velsignelse og har lykkes med mitt arbeid. 
Det gir meg ekstra god grunn til å takke Gud, han som er kilden til 
alt det gode i våre liv. 

Velsignet er du i byen, og velsignet ute på marken (5 Mos 28,3)

Enhet i bønn
Et annet område hvor jeg har opplevd Guds velsignelse og nærvær, 
er i bønn sammen med andre gode søsken i menigheten. I mange 
år nå har noen av oss møttes på mandagskvelden for å be sammen. 
For meg har disse bønnemøtene ofte vært ukas mest oppbyggelige 
samvær. Jeg har stor tro på at når mange møtes til bønn, vil det 
merkes på menighetens åndelige liv, f.eks. på gudstjenestene på 
søndagene. Jeg har i så måte større tro på mange små bønne-
grupper som møtes ofte, enn store bønnemøter en gang iblant. Selv 
om det ene naturligvis ikke utelukker det andre. 

Det fine med yrket mitt er at jeg 
bruker mye tid i bilen for å komme 
meg rundt til kunder, og det gir 
meg stor mulighet til å be.
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Erfaringen når det gjelder å be sammen, er at det ikke er antallet 
personer som er avgjørende for at det skal bli en god bønnesam-
ling, men at det er særdeles viktig med enhet i bønn. Jesu ord er: 

Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det 
enn er, skal de få det av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er 
samlet i mitt navn der er jeg midt iblant dem. (Matt 18,19-20)

Guds nærvær og salvelse flyter alltid best når brødre bor 
fredelig sammen (Sal 133). Motsatt, kommer man sammen og det 
er «rusk og rask» i relasjonen til andre i bønnefellesskapet, merkes 
det ofte veldig godt i den åndelige atmosfæren.

Utholdenhet i bønn
Det å møtes for å be en vanlig mandagskveld kan i mange tilfeller 
være en liten kamp i seg selv. Etter en slitsom dag på jobb er man 
ikke alltid like opplagt til å komme seg ut igjen for å be. Denne 
følelsen av trøtthet må man bare overvinne, og se å komme seg 
avsted. Så vil man i de aller fleste tilfeller oppleve at man kommer 
forfrisket og opplagt hjem igjen, etter å ha bedt og vært i Guds 
nærvær. Trøttheten forsvant under bønnemøtet.

En ting jeg har lært gjennom disse årene på bønnemøter, er at 
det gjelder å være utholdende i bønn, slik som også Bibelen stadig 
minner oss om. Ofte når vi begynner å be kan det føles tungt. Men 
det gjelder å ha god tid til å bare være i Guds nærvær, ikke bare be 
seg gjennom bønnelista, men å vente på Herren, lytte:

 

Salig er det mennesket som hører på meg, 
som daglig våker ved dørene mine 
og holder vakt ved portene mine. (Ordsp 8,34) 

…og så be i Den hellige ånd:

Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og 
hold ut i bønn for alle de hellige.  (Ef 6,18)

Denne følelsen av trøtthet må man 
bare overvinne, og se å komme seg 

avsted. 
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Da bryter det ofte igjennom, man treffer liksom en åre full av 
velsignelse i den åndelige verden, og en kjenner at Guds nærvær 
kommer over en selv og fellesskapet. Andre blir inspirert til å kaste 
seg på i bønn. Plutselig er det ikke lenger tungt å be, men lett. Det 
flyter i Den hellige ånd, og det føles som om man kan fortsette å 
be i det uendelige. Å vente på Herren, lytte og be i Den hellige ånd 
er en nøkkel til å oppdage gleden og velsignelsen i å be sammen 
med gode søsken. n

Plutselig er det ikke lenger tungt 
å be, men lett. Det flyter i Den 
hellige ånd, og det føles som 
om man kan fortsette å be i det 
uendelige.
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Tekst og foto: Bjørg Kristing,  
bjorg.kristing@kristent-fellesskap.no

Trofast hele veien

– For meg betyr det mye å vite at jeg er der jeg skal 
være, i en menighet som Gud kan bruke og har omsorg 
for.

Det er en allsidig, godt voksen dame vi her presenterer: Bente 
Danielsen fra Bergen. Hun forteller at hun er av den sorten som 
liker best at ting er forutsigbare og under god kontroll. Likevel tok 
hun i moden alder permisjon fra jobben som psykiater og reiste til 
Malawi i Afrika for å starte et hjelpearbeid rettet mot foreldreløse 
barn. 

Å være en del av en menighet i vekst og utvikling, har nok 
også gitt henne trening i å gi slipp på litt av kontrollen. Bente har 
vært en trofast medarbeider i Kristent Fellesskap i Bergen helt fra 
starten av. Det betyr at hun har vært med gjennom mange ulike 
faser. Hun har kunnet glede seg over vekst og utvikling, men har 
også måttet takle utfordringer og omstillinger som noen ganger 
har vært krevende. 

Bente bor i et hyggelig hus på Nesttun i Bergen. Vi blir møtt 
av rhododendronbusker i overdådig blomsterflor i den lille hagen. 
Hun forteller oss smilende at hennes innsats mot ugress og snegler 
ikke er alt for intens. Så hun er mest tilfreds med hagen tidlig i 
sesongen når hun føler at hun har et lite overtak over slike 
faktorer.

Aktiv i menigheten
Bente har et langt yrkesliv som lege bak seg. 

INTERVJU

mailto:bjorg.kristing@kristent-fellesskap.no
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Bente Danielsen tar imot oss mellom rhododendron-
busker i overdådig blomsterflor i den lille hagen.
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– Det har lært meg mye om livet, sier hun. Men vi merker at det 
hun virkelig brenner for er Guds rike. Hun er en som involverer 
seg og gjerne stiller spørsmål eller deler synspunkter når menig-
heten står overfor endringer eller nye skritt. Hun verdsetter og har 
stor respekt for dem som er satt til å lede. – Min jobb er å be til 
Gud, sier hun.  

Hun synes ikke selv at hun har hatt noen fremtredende rolle 
gjennom de ulike epokene, hun sier selv at hun er “én av mange”. 
Men når hun forteller litt om løst og fast, kommer det tydelig fram 
at menighetens ve og vel ligger henne på hjertet. Det å tilhøre et 
menighetsfellesskap er viktig for henne og berører hele livet 
hennes. Men enda viktigere er det at Gud får bruke menigheten og 
lede den slik han vil.  

Trofast bønn
Det at Bente kjenner at hennes oppgave er å be, har ført til at hun i 
mange, mange år – hver mandag – har deltatt i menighetens 
bønnemøte, der fokuset er bønn for menigheten og dens ledere. I 
ca. 17 av disse årene har hun også ledet bønnemøtene. 

 – Menigheten har alltid vært båret oppe av bønn, sier hun. 
Videre forteller hun om en gruppe unge mennesker som kom 
sammen for å be tidlig på syttitallet. Dette ble spiren til det som nå 
er Kristent Fellesskap. En del av disse ungdommene var, enda før 
denne tid, i kontakt med noen eldre mennesker, som allerede i 
mange år hadde bedt om vekkelse og fremgang for Guds rike i 
Bergen. Det belyser kanskje noe av grunnen til hvorfor hun ser at 
bønn er så viktig.

Gud som far
Gjennom alle disse årene har hun fått merke hvordan Gud har 
omsorg for menigheten.

 – Han har velsignet oss. Vi har opp gjennom årene fått god 
forkynnelse fra mange, både lokalt og fra talere som kom langveis 
fra. Gradvis har vi fått mer og mer kjennskap til livet i Den hellige 
ånd, og han har gitt oss nådegaver. Bente beskriver hvordan 
menigheten vokste i antall, og hvordan den enkelte vokste som 
kristen.

– Det er et fantastisk privilegium å få være 
nær Gud, sier Bente ofte.
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I en prosess av Den hellige ånds 
virke og forkynnelsen de fikk, ble 
mange ting hun før bare hadde 
lest om til erfaringer i livet 
hennes. 

Begge deler betydde mye for henne. Hun vokste selv opp i en 
kristen familie, og har alltid hatt en opplevelse av at Gud er god og 
har ønsket å tjene ham. Hun var også godt kjent med Bibelen. I en 
prosess av Den hellige ånds virke og forkynnelsen de fikk, ble 
mange ting hun før bare hadde lest om til erfaringer i livet hennes. 

– Jeg er blitt stadig mer takknemlig for frelsen i Jesus og for 
Den hellige ånd, og jeg er blitt mer kjent med den treenige Gud. En 
av de store gavene Gud gir oss er at vi får kalle Ham far. Han 
beskytter oss og er nær. Han gir oss det vi trenger og sørger for 
oss. Han lar oss få glede oss i en god menighet, og vi får tjene 
Ham, sier hun. Og er man litt sammen med Bente, merker en 
gleden hun har over dette nære og fortrolige forholdet til Gud som 
far.

Være nær Gud
Vi nevnte at menighetslivet berører hele Bentes liv. Men vi merker 
oss ett område som synes særlig betydningsfullt. Lovprisningen! 
Spesielt den hun opplever når hele menigheten kommer sammen 
og gir Gud takk og tilbedelse.

 – Jeg synes Gud har vært ekstra nådig mot oss på dette feltet. 
Han har lært oss og ledet oss så det er naturlig og enkelt for oss, 
for Jesu skyld, å komme frem for hans trone. Dette blir høyde-
punktet for Bente, noe hun ikke vil gå glipp av. Det er et fantastisk 
privilegium å få være nær Gud, sier hun ofte.

Til Afrika uten sikkerhetsnett
Bente hadde i årevis vært tiltrukket av hjelpearbeid, og i 1994 var 
hun i en livssituasjon der hun både økonomisk og praktisk hadde 
mulighet til å frigjøre seg noe. Gjennom en knapp toårsperiode fra 
1994 arbeidet hun lokalt med et hjelpeprosjekt for foreldreløse 
barn i Malawi. Det ble antatt at om lag tretti prosent av folk i 
fruktbar alder i byene var hiv-positive.  Mange familier ble så 
sterkt rammet av sykdom og død at der ikke lenger var noen stor-
familie til å ta seg av de foreldreløse, slik tradisjonen hadde vært i 
Malawi. 
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Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Kristent Fellesskap i 
Bergen ved hjelpeorganisasjonen Help International Norway, og en 
lokal menighet i Malawi. Bente var prosjektleder. Hun var den 
eneste fra Norge i dette arbeidet i Malawi, men samarbeidet med et 
ektepar fra Sør-Afrika, og med medlemmer av den lokale menig-
heten i Malawi. 

Malawi er et av verdens fattigste land, og fattigdommen i 
landet og kulturforskjellene mellom Malawi og Norge er betydelig. 
Det ble en utfordring å venne seg til den luksusen hun måtte godta 
for seg selv i Malawi, mens venner levde under langt dårligere kår. 

Hun bodde i et relativt smittefattig område, hadde vaskehjelp 
og vaktmann, og kjørte rundt i varmen i en god og nødvendig 
bruktbil, innkjøpt på handletur til Sør Afrika.

Tiggingen fra mange lag av befolkningen i Malawi ble også en 
utfordring. Gatetigging kunne være forståelig, selv om en del av 
disse tiggerne nok aktivt hadde lagt vekt på å forsterke nøden. Men 
Bente syntes det var forvirrende når folk hun oppfattet som mer 
velhavende, ba om å få ting, eller låne penger. Det virket ikke som 
om det var flaut å tigge. 

Og så var det alle de magre menneskene man passerte på 
gaten. Noen var nok tynne på grunn av at de daglig gikk svært 
lange strekninger, men en del var magre på grunn av fattigdom 
eller sykdom. 

– Livet i Malawi hadde sine utfordringer for et bortskjemt 
menneske fra Norge, som meg. Men det hadde også mange gleder. 
Folk var hyggelige, inkluderende, gjestfrie og hjelpsomme. Etter 
hjemkomsten skrev Bente, med mye humor og selvironi, boken ’Til 
Afrika uten sikkerhetsnett’, der hun beskriver noen av disse utfor-
dringene.

Da Bente hadde arbeidet med dette hjelpeprosjektet i nesten to 
år, overlot hun fortsettelsen til lokale medarbeidere i Malawi, og 
flyttet hjem til Norge. Herfra har hun kommunisert med dem som 
fortsetter arbeidet i Malawi. 

Bentes evne til å holde god oversikt har vært en verdifull 
ressurs i dette arbeidet. Hun har prøvd å legge til rette for at alt 
skulle foregå i tråd med intensjonene, noe som ikke alltid har vært 
like lett med store avstander og store kulturforskjeller.

Det ble en utfordring å venne 
seg til den luksusen hun måtte 

godta for seg selv i Malawi, 
mens venner levde under langt 

dårligere kår.

Help International Norway
Help International Norway administrerer 
innsamling av penger i Norge til 
skolegang og studier for fattige barn på 
Filippinene, et arbeid som ellers drives 
av Tone og Noralv Askeland. Arbeidet 
på Filippinene utvides til stadighet. 
Bente har i mange år vært involvert i 
innsamling (”fjernadopsjon”) i Norge for 
dette formålet, men for noen år siden 
overlot hun dette arbeidet til andre.  
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Gud er trofast
Bente har altså tjent lojalt i menigheten Kristent Fellesskap i 
Bergen i flere tiår. Ikke alt har blitt som hun håpet og ventet. Det 
har vært utfordrende å være i endringsprosesser og hun har bare 
måttet stole på at Gud har kontroll.  

– Men alt i alt: Gud har gitt oss en fantastisk menighet. Han 
tar seg av oss og lar gode ting skje. Han er en trofast Gud, sier 
Bente. n

Gud har gitt oss en fantastisk 
menighet. Han tar seg av oss og 
lar gode ting skje.
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Tekst: Håvard Kjøllesdal,  
havardkj@gmail.com

 

Håvard Kjøllesdal er gift med Katrine,  
de bor i Trondheim og har tre barn. 
Håvard er daglig leder i FOLK Bibelskole. 

Å være et profetisk folk
Dette er den andre artikkelen i en serie 
artikler om å være et profetisk folk. 
Å være et profetisk folk kan høres litt 
vanskelig ut, men i bunn og grunn er 
det veldig enkelt: profetiske folk er 
mennesker som lever livet sitt ut fra 
fellesskapet med sin himmelske Far. 
Hans sannhet blir vår sannhet, hans 
ord blir våre ord, hans hjertelag blir 
vårt hjertelag, hans gjerninger blir våre 
gjerninger. I denne artikkelen ser vi på 
hvordan Gud taler til oss i drømmer 
og syner.

Et profetisk folk – Del 2
Gud taler i drømmer 
og syner 
Som vi så i den første artikkelen i serien “Et profetisk 
folk” (FOLK 1-2013) er det å tale profetisk en naturlig 
del av et åndsfylt kristenliv. I den nye pakt er ikke 
profetord få og sjeldne. Å tale profetisk er heller ikke 
forbeholdt noen få, men det er for alle kristne. 

Paulus sier det på denne måten:

For dere kan alle tale profetisk, men én om gangen, slik at alle kan 
lære og alle bli oppmuntret. (1 Kor 14,31)

I denne artikkelen vil vi se spesielt på hvordan Gud taler til oss i 
drømmer og syner.

Før vi går videre, så kan det være nyttig å komme med en presise-
ring: Når vi blir født på ny, fører Den hellige ånd oss inn i et 
uavbrutt fellesskap med Gud. Gud er ikke langt unna, og han er 
ikke vanskelig å forstå. Nei, han har tatt bolig i oss ved sin Ånd. 
Hvert eneste minutt og sekund kan vi erfare å leve i et uavbrutt 
fellesskap med vår himmelske Far. Når han taler til oss, hører vi 
hans vitnesbyrd inne i oss. Å høre åndens stemme er ikke å høre 
en røst utenfra, men innenfra. Den hellige ånd vitner stadig i 
hjertet til de som tror. Han taler om frelsen vi har fått, og han 
oppmuntrer oss til å leve det livet Gud kaller oss til. Dette 
uavbrutte fellesskapet med Gud er det store privilegiet vårt i den 

UNDERVISNING
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nye pakt. Å tale profetisk har sitt utgangspunkt i dette livsfelles-
skapet. Vi taler ord fra Gud, fordi vi kjenner Gud og lever i felles-
skap med han.

Gud taler 
En av de første tingene Bibelen lærer oss om Gud, er at han er en 
Gud som taler. I begynnelsen, mens jorden var øde og tom, møter 
vi Gud gjennom at han taler sitt livgivende ord inn i verden (1 Mos 
1,3-31). Gjennom hele Bibelen finner vi at dette er en grunnleg-
gende måte Gud gjør seg selv kjent på. Profetene hadde møter med 
Gud gjennom at han talte sitt ord til dem. Som det står om 
profeten Samuel:

Herren fortsatte å vise seg i Sjilo; der åpenbarte Herren seg for Samuel 
gjennom sitt ord. (1 Sam 3,21)

Et møte med Guds levende ord er et møte med Gud selv.

Gud er ikke begrenset
Bibelen viser oss at Gud kan tale til mennesker på mange ulike 
måter. Han talte til Abraham gjennom stjernehimmelen (1 Mos 
15,5). Han talte til Josef i drømmer (1Mos 37,5-10), og til Bileam 
gjennom et esel (4 Mos 22,28-33). Samuel ble vekket om natten av 
at han hørte Gud rope navnet hans (1 Sam 3,4-10), og Jeremia 
opplevde at Gud talte til han gjennom hverdagslige ting som 
greiner og kjøkkenutstyr (Jer 1,11-13). Gud er ikke begrenset i 
måten han taler til oss på. Likevel finner vi at Bibelen viser oss 
noen mønster i hvordan Gud vanligvis taler til oss.

Å høre Guds stemme innebærer sjelden at vi hører lyden av en 
hørbar stemme som taler til oss. Bibelen gir oss noen eksempler på 
at Gud også taler til mennesker på denne måten, men det er mer 
unntaket enn regelen. La oss se på hva Bibelen forteller oss.

En av de første tingene Bibelen 
lærer oss om Gud, er at han er 
en Gud som taler. I begynnelsen, 
mens jorden var øde og tom, møter 
vi Gud gjennom at han taler sitt 
livgivende ord inn i verden
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Drømmer og syner

I Fjerde Mosebok finner vi en historie om Mirjam og Aron som 
bebreider Moses for at han tar seg privilegier de mener han ikke 
har krav på. Gud går i rette med dem og sier:

Hør mine ord! Er det en profet hos dere? I syn gir jeg meg til kjenne 
for ham, i drømmer taler jeg til ham. Slik er det ikke med min tjener 
Moses. I hele mitt hus er han den mest betrodde. Ansikt til ansikt 
snakker jeg med ham, i klare syn, ikke i gåter, Herrens skikkelse ser 
han. (4 Mos 12,6-8)

Ut ifra dette leser vi at den vanlige måten Gud talte til profetene 
på var i syner og drømmer. Til Moses talte han i klare syn, ikke i 
gåter. Av dette forstår vi også at det var vanlig at ord eller syner 
fra Gud måtte tydes.

At Gud taler til profetene gjennom syner er en gjennomgangstone i 
Bibelen. Profeten Jesajas bok innledes med disse ordene:

Syn som Jesaja, sønn av Amos, så om Juda og Jerusalem i de dager 
da Ussia, Jotam, Ahas og Hiskia var konger i Juda. (Jes 1,1)

Dette er et mønster vi finner igjen i de profetiske bøkene. Ordene 
som er skrevet ned, kom til profetene som syner fra Gud.

Et eksempel på dette er profeten Obadjas bok som innledes på 
følgende måte:

Obadjas syn. 
Så sier Herren Gud(...) (Ob 1,1)

Videre utover i Obadja finner vi en nedtegnelse av ord fra Gud. 
Obadja hadde et syn, og når han skulle formidle synet begynte han 
med å si: “Så sier Herren”. Det forteller oss at det er ikke alltid 
profetens oppgave å skildre synet han ser. Noen ganger vil ordet 
fra Gud være å formidle budskapet i synet, uten å skildre de visu-
elle detaljene i synet.

Noen ganger vil ordet fra Gud være 
å formidle budskapet i synet, uten 

å skildre de visuelle detaljene i 
synet.
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Syner – et kjennetegn på den nye pakt
Når profeten Joel taler om den nye pakt, taler han om en tid hvor 
Gud skal øse ut sin Ånd over alle mennesker slik at de taler profe-
tiske ord, drømmer og ser syner (Joel 3,1-2). Vi finner igjen 
mønsteret med at Gud taler gjennom syner og drømmer (syner 
mens en sover) også i Det nye testamentet. La oss ta noen eksem-
pler:

I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til 
ham: «Ananias!» Han svarte: «Her er jeg, Herre.» Og Herren sa: «Gå 
bort i den gaten som kalles Den rette, og i huset til Judas skal du 
spørre etter Saulus fra Tarsos. For se, han ber. Og han har hatt et syn 
og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på ham, 
så han får synet igjen.» (Apg 9,10-12)

Her ser vi at Gud talte til Ananias i et syn, om at Saulus har hatt et 
syn. Ananias snakket med Jesus i synet. Han så ikke uklare bilder, 
men hørte Jesu klare røst, i synet. Synet Saulus hadde var også 
klart og tydelig. Han så en mann komme og legge hendene på han, 
og at mannen het Ananias.

Andre steder i Det nye testamentet taler Gud i syner som må tydes.

Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedoner som sto og 
kalte på ham og ba: «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Da han 
hadde hatt dette synet, forsøkte vi straks å komme til Makedonia, for 
vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet der.  
(Apg 16,9)

Dette synet inneholdt ikke klare instrukser, men det Paulus så var 
nok til at de forstod at Gud ville at de skulle reise til Makedonia 
for å forkynne evangeliet.

La oss se på et annet eksempel litt tidligere i Apostlenes gjerninger:

Når profeten Joel taler om den 
nye pakt, taler han om en tid 
hvor Gud skal øse ut sin Ånd over 
alle mennesker slik at de taler 
profetiske ord, drømmer og ser 
syner 
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Dagen etter, mens de var underveis og nærmet seg Jaffa, gikk Peter 
opp på taket for å be; det var ved den sjette time. Han ble sulten og 
ville spise. Mens de holdt på å lage maten, kom han i ekstase. Han så 
at himmelen hadde åpnet seg, og at noe dalte ned; det så ut som en 
stor duk som ble firt ned mot jorden etter de fire hjørnene. I den var 
alle slags firbeinte dyr og krypdyr som lever på jorden, og alle slags 
fugler under himmelen. (...) Mens Peter ennå var i villrede om hva 
dette synet skulle bety, kom utsendingene fra Kornelius.  
(Apg 10,9-12+17)

I denne historien leser vi om Peter som får et syn. Når han har sett 
synet er han forvirret, han forstod ikke fullt ut hva Gud sa til han. 
Det var først senere, da han møtte Kornelius og så hva Gud gjorde 
der, at han forstod budskapet i synet Gud hadde gitt han (Apg 
10,28).

Visuell kommunikasjon
Når vi leser disse bibelske eksemplene på hvordan Gud taler, så 
forteller det oss helt grunnleggende at Gud taler til oss gjennom 
det vi “ser”. Et ordtak sier at “et bilde sier mer enn tusen ord”, og 
når det kommer til profetisk tale er dette ofte sant. Gud kommuni-
serer visuelt.

Når vi snakker om syner er det mange som med en gang tenker 
på dramatiske opplevelser, slik den vi leser om i eksempelet om 
Peter, som kom i ekstase og så i et syn at himmelen var åpen. Men 
de bibelske eksemplene viser oss at syner fra Gud kan komme på 
mange ulike vis. Jeremia hørte Ånden spørre: “Hva ser du?” Og 
gjennom det han så rundt seg – greinen på et tre, og noen som 
helte ut en kokende gryte (Jer 1,11-13) – talte Gud til han. Er du 
klar for at Gud kan tale til deg gjennom de hverdagslige tingene i 
ditt liv? Gud har skapt øynene dine, ikke bare for at du skal se med 
dem, men for at du skal høre hans stemme, gjennom det du ser. 
Gjennom ungene som leker i gata, reklamen på bussen, blomstene i 
vinduskarmen eller hva det skulle være Gud bruker for å tale til 
deg.

Gud har skapt øynene dine, ikke 
bare for at du skal se med dem, 

men for at du skal høre hans 
stemme, gjennom det du ser.
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Ikke bare har Gud gitt oss naturlige øyne til å se med, han har 
også utstyrt oss med et sett indre øyne som ser. Hvis du lukker 
øynene dine kan du likevel se mange ting. Du kan lett se for deg 
ansiktet til en venn, eller fargen på bilen til naboen, eller nordlyset 
i den mørke vinternatten. For mange kristne er det en stor oppda-
gelse å erfare at det indre øyet deres er gitt dem for å se syner fra 
Gud. Plutselig oppdager de at det de før har tenkt var drømmer, 
eller inntrykk som kom fra dem selv, faktisk er Guds tiltale. Lik 
Samuel som ikke forstod at røsten som ropte på han var Guds 
stemme, før presten Eli forklarte det, er det en aha-opplevelse for 
mange kristne første gang de gir respons på drømmer om natten, 
eller bilder de ser med sitt indre øye, med et enkelt: – Tal Herre, 
din tjener hører.

Oppsummering
Selv om Gud ikke er bundet i måten han taler til oss på, finner vi i 
skriften at det er vanlig at Gud taler til oss i syner. Ordene vi 
bringer er syner fra Gud, og ordene Gud taler til oss skaper syner i 
vårt indre. Vi har sett eksempler på at de som taler ord fra Gud 
skildrer synet de ser, eller at de kun formidler budskapet Gud gir 
dem gjennom synet. Noen syner er klare og rett frem å forstå, 
andre syn er billedspråk som må tolkes. Som en oppsummering så 
kan vi si at når Gud taler til profetene, vil profetene ofte oppleve at 
de ser ordet fra Gud. Profetene i det gamle testamentet ble også 
kalt seere. Når vi ser syner og bilder fra Gud, så hører vi ordet fra 
Guds munn. Da gir det mening det profeten Habakkuk sier:

Nå vil jeg stå på vakt, 
stille meg på muren og speide 
for å se hva han vil si til meg (...) (Hab 2,1)

Profetiske folk lever våkne, de har åpnet sine åndelige øyne og 
speider etter ordet fra Guds munn. n

Det er en aha-opplevelse for mange 
kristne første gang de gir respons 
på drømmer om natten, eller bilder 
de ser med sitt indre øye, med 
et enkelt: – Tal Herre, din tjener 
hører.
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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 bedre-
vitenhet 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 disipp-
elskap. 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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Tekst: Erling Thu,  
erlingthu@gmail.com 

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

Spiretid: Ein ny start

Me lever i ei spennande tid. Anden seier med tydelege ord 
til forsamlingane at dette er ei spiretid og ei 
gjenreisingstid. Den som har øyre, må høyra kva Anden 
seier til folket sitt.

Han set fokus på Jesus, som av profetane vart kalla Spire, Renning, 
Nytt Skot, og som står for eit dynamisk oppstodeliv (Jes 4,2; 11,1; 
53,2; Jer 23,5; Sak 3,8; 6,12)

Alle profetane talte om gjenreising (Apg 3,21 og 24) og det er 
eit viktig tema hjå profeten Jesaja. Anden kastar i desse dagane 
nytt lys og fersk openberring over kva dette har å seia for oss i 
dag. I dei første kapitla hjå Jesaja, teiknar profeten eit mørkt bilete 
over stoda mellom Guds folk. Dei hadde forvilla seg bort frå Guds 
veg og hadde fått smaka dei beiske følgjene av fråfallet. Men i si 
miskunn lova Gud at det skulle koma ei tid med gjenreising. Denne 
gjenreisinga vert skildra i flotte ordelag som står i sterk kontrast til 
den vonde og vanskelege tida folket levde i (Jes 1,26; 2,2-4; 4,2-6).

Dei levde med nederlag. Landet deira var øydelagd og låg i 
ruinar. Byane var brende ned. Åkrane og frukthagane var plundra. 
Dei hadde mista alt. Ingen ting var att (Jes 1-3). Lovnaden om 
gjenreising tende håp hjå folk som stod på berr bakke. Ordet om 
gjenreising skaper håp også i dag for mange menneske. Den kristne 
bodskapen er godt nytt om gjenreising.

Den dagen Gud gjenreiser er ein glededag. Det er ei tid med 
store positive endringar. Rettferd og truskap vert gjenreist. Eit 
tenande og gudfryktig leiarskap vert gjenreist. Konfliktar vert 

INSPIRASJON
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løyste og fred rår. Det er ei tid med velstand og framgang. Det er ei 
tid med vokster og frukt. Det er ei tid med herlegdom og ære for 
Guds folk. Gjenreising handlar om å føra fram til herlegdom (Hebr 
2,10). Gjenreising handlar om å føra fram til fullending i samsvar 
med Guds opphavlege plan.

Gjenreising inneber ein ny start
Når du oppleverer at livet ditt er hogd ned og du ikkje har noko 
att, då kan du få ein ny start. Når du menneskeleg talt ikkje har 
noka håp eller framtid, kjem Gud med ein lovnad om gjenreising 
og ein ny start (Jes 6,13). Gud seier at frå den gamle, turre stubben 
kan han skapa nytt liv og lata det skyta opp eit nyt skot (Jes 
10,33-34; 11,1). Dei gamle nederlaga, restane av eit mislukka liv, 
alle sår og vonbrot, kan Gud gjera om til heilage frø som spirer, 
veks og ber god frukt.

Når alt har gått galt. Når alt håp er ute. Når du har gjeve opp. 
Då er det tid til å ropa til Gud på ny, for han vil gjenreisa og gje 
deg ein ny start. Når du let han som ber namnet Spire leva livet 
sitt gjennom deg, vil du sjå store, gode og varige endringar koma 
gjennom den nye starten han gjev deg (Jes 11,2-10).

Gjenreising inneber å bløma og ber frukt
Gjenreising inneber dynamisk veksande liv som kjem til oss 
gjennom frisk salving av Den heilage ande. Gud gjev oss villokse-
kraft til å bryta den vonde trældomen. Han let oss veksa og skyta 
opp som store, rake palmetre. Han let oss veksa oss høge og store 
som sedrar. Han plantar oss på ny i sitt hus, i sin hage, og let oss 
bløma og bera rik frukt (Sal 92,10-15). I Guds nærvær er det tilgje-
ving og gjenreising. I Guds nærvær er det glede og liv. I Guds 
nærvær kan me utfalda oss og leva fritt. Det er dette gode fruktbe-
rande livet Gud vil gjenreisa oss til i sitt nærvær.

Det har ikkje noko å seia om me er gamle eller unge. Uansett 
kor me er i livet, kan me med hjelp frå Gud bløma og bera frukt. 
Gjenreising inneber å vera frisk og frodig, full av liv. Gud gjen-
reiser i desse dagar livslyst og livskraft hjå folket sitt. Han gjer at 
det boblar inni oss. Han fyller oss med overskot og gjer oss initia-
tivrike.

Når alt har gått galt. Når alt håp 
er ute. Når du har gjeve opp. Då er 
det tid til å ropa til Gud på ny, for 
han vil gjenreisa og gje deg ein ny 

start.
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Gjenreising inneber eit overnaturleg liv
Profeten Jesaja seier at Herrens Tenar skaut opp som ei spire i 
Guds nærvær og var som ein renning av tørr jord (Jes 53,2). Dette 
er eit overnaturleg liv som ikkje har sitt opphav i menneskeleg 
styrke eller omstende. Ingenting kan gro der det er tørt. Når Gud 
gjer sitt gjenreisingsverk i oss, vil me skyta opp som friske spirer 
og plantar der det ikkje er noka grunnlag for liv og utvikling.

Når Gud gjenreiser er det som å opna elvar på snaue høgder, 
kjelder i tørre sletter. Gjenreising er å gjera det tørre, aude og 
livlause til innsjøar, oppkomme og yrande liv. Då kan Gud planta 
mange skogar av ulike tre i ørken og øydemark, slik at alle kan sjå 
at dette er eit under som Herrens hand har gjort (Jes 41,18-20). Det 
som er umogeleg for menneske, er mogeleg for den Gud som gjen-
reiser.

Gjenreising frå Gud overgår alltid det me hadde før og er alltid 
betre enn det me kunne gjera i eiga kraft. Når me opplever oss 
hjelpelause og forblåsne utan trøyst, seier Gud at han vil leggja ein 
grunnvoll for oss av edelsteinar! Når me kjem til kort, vil han 
byggja grunnmurane våre med safirar. Når me er fattige i oss sjølv, 
gjer han oss rubinar, krystallar og kostesame steinar (Jes 54,11-12). 
Guds gjenreising er fantastisk!

Gjenreising inneber rettferd
Gud har lova å reisa opp ein rettferdig spire, ein som kan styra 
med visdom og gjera det som er rett og rettferdig (Jer 23,5). Dette 
vil føra til frelse og trygge forhold for dei som tidlegare var under-
trykte og utnytta av andre. Jesus kom, salva av Anden, for å 
forkynna ein god bodskap for hjelpelause, for å forbinda dei som 
har eit knust hjarte og ropa ut fridom og frigjering for fangar og 
bundne (Jes 61,1). Herren er vår rettferd.

Dette vil seia, at me som har opplevd Guds frigjerande rettferd, 
må arbeida for å hjelpa alle menneske til deira rett. Djevelen har 
kome for å stela, myrda og øydeleggja, men Jesus har kome for å 
gje folk liv (Joh 10,10). Me snakkar om menneskerettar, men det er 
berre Gud som kan gje oss verkelege rettar. Han er ikkje sein til å 
hjelpa oss til vår rett mot motstandaren som berre vil gjera oss 

Når Gud gjer sitt gjenreisingsverk 
i oss, vil me skyta opp som friske 
spirer og plantar der det ikkje er 
noka grunnlag for liv og utvikling.
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vondt og utnytta oss (Luk 18,7-8). Me skal og vera raske til å 
hjelpa folk til å få retten sin.

Gjenreising innber at me kjem i funksjon
Gud har ein funksjon og ei teneste for kvar einaste menneske. 
Gjenreising innber å verta utrusta til å tena. Å tena innber at me 
har kome ovanpå slik at me har noko å gje, at me kan tenkja på 
andre. Spire er Herrens tenar. Han er som ein stein med sju auge 
eller fasettar. Det er eit mangfald av perspektiv og uttrykk for 
teneste (Sak 3,8-10). Det er mange ulike nådegåver, men Anden er 
den same. Det er mange ulike tenester, men Herren er den same. 
Det er mange ulike kraftige verknader, men Gud er den same (1 
Kor 12,4-6).

Me kjem til å sjå store gjennombrot når heile Kristi kropp kjem 
i funksjon og kvar einskild kristen finn plassen sin og tenesta si. 
Det er ikkje alle som skal ha si teneste frå ei plattform i eit lokale, 
men me kan alle ha ei teneste med utgangspunkt i heimen vår. Om 
me bur på hybel eller i eit slott – det er ikkje viktig – men det 
viktige er koss me bruker den plassen me har. Me treng ikkje ein 
plattform, for me kan bruka heimen vår til å tena andre og 
velsigna menneske rundt oss.

Gjenreising inneber nye initiativ
Gud bruker menneske. Han kallar, utrustar og sender oss. Det 
inneber at me tek nye initiativ i å nå ut til andre. Me let oss leia av 
indre impulsar. Me lit på Den heilage ande, som bur i oss, og 
følgjer hans påskundingar. Gjenreising innber at me lever frå 
innsida og ikkje frå ytre press. Det inneber at me har vorte sett fri 
frå undertrykking og menneskelege forventingar. Me har vorte fri 
til å gjera det Gud vil me skal gjera. Me er fri til å ta initiativ. Me 
har det me treng, på innsida, til å gjera alt det Gud vil me skal 
gjera!

Gjenreising inneber at me set andre fri til å tena
Når me opplever gjenreising vil det alltid føra til at me vil hjelpa 
andre menneske til å koma i funksjon. Me vil hjelpa andre 
menneske til å tena med dei gåver og talentar dei har. Gjenreising 

Gud har ein funksjon og 
ei teneste for kvar einaste 

menneske. Gjenreising innber å 
verta utrusta til å tena.
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er frigjerande! Det er å myndiggjera folk. Det er å utrusta folk. Det 
er å gje rom for folk til å utfalda seg. Det er å skapa eit vokster-
miljø kor folk trivst, blømer og ber frukt (Sak 6,12). Det handlar 
om mangfaldiggjering.

Gjenreising er smittande. Det fører til det gartnarane kallar forvil-
ling. Det inneber at ei dyrka plante har slått skikkeleg rot der ho 
har vorte planta, og gått over til å veksa vilt, ofte ved skot frå 
røtene som vert nye plantar som etter ei stund spreiar seg og kan 
dekkja store område. Me frigjer liv i andre. Det skyt opp nye skot, 
friske spirer og renningar rundt oss, for folk vert sett fri til å tena. 
n

Gjenreising er frigjerande! 
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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, gavemot-

takers 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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Returadresse:  Kristent Nettverk, Postboks 63 Minde, 5821 Bergen


