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Vennskap i ensomhetens tid

Det er et stort paradoks at vi midt i vår materielle rikdom 
har så mange som er fattige på relasjoner og fellesskap.

I Norge lever vi i et velferdssamfunn som de fleste rundt i verden 
ser på med beundring. Samtidig har vi mange ensomme mennesker 
i landet, noe som skaper helseproblemer for flere. I dette nummeret 
av FOLK har vi viet mye plass til temaet vennskap. Vi tror venn-
skap er sentralt i menneskers liv, og at det har å gjøre med at vi er 
skapt av Gud.  

Gud er kjærlighet, og han inviterer oss til fellesskap med seg. 
Mange som spør etter Guds inngrep og opprydding i verden forstår 
ikke det grunnleggende i kjærlighetsrelasjonen Gud vil ha med oss 
mennesker. Han vil ha et forhold til oss som er bygd på kjærlighet, 
tillit og overgivelse. Bibelen viser hvordan Jesus kom og ga seg 
selv for menneskene. Mange fulgte ham, andre avviste ham. De 
som ble støtt av det han sa, lot han gå. Jesus fant vennskap i 
fellesskapet med Lasarus, Martha og Maria. Han brukte tid sammen 
med dem, og besøkte dem regelmessig. Abraham som er alle 
troendes far, ble kalt Guds venn (Jak 2,23). Han hadde samtaler 
med Gud – slik Adam hadde før han ødela vennskapet da han 
søkte sitt eget framfor fellesskapet med Gud.  
 
Vennskap har sitt opphav i Gud. Å leve i vennskapsrelasjoner gir 
en smak av det himmelske på jord. Det ser vi blant annet i Kirsti 
Wågøs artikkel “Hva sier Bibelen om vennskap?”. Gode vennskap 
gir styrke, glede og vekst, og de tåler livets prøvelser og utfor-

Tekst: Terje Dahle,  
tedahle@gmail.com

Terje Dahle, ansvarlig redaktør i FOLK.
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dringer. Men historien om Adam og Eva som brøt relasjonen med 
Gud gjentar seg også mellom oss mennesker. Vi erfarer skuffelser, 
konflikter og til og med tillitsbrudd. Erling Thus artikkel “Ekte 
vennskap kostar” beskriver både den søte og den beske smaken av 
vennskap, som de fleste av oss møter i livet. Men nåden i Jesus 
overvinner avstand og skuffelser, og river ned murer som så lett 
bygger seg opp i menneskelige relasjoner. Når vi virkelig ser hva 
Jesus har gjort på korset, blir brødsbrytelsen en forkynnelse av et 
annet liv der vi finner styrke til å bære over med hverandre, elske 
hverandre og vise barmhjertighet (mer om dette i artikkelen “Ingen 
ting til felles?”). Da blir vennskap inkluderende, bygger bro over 
ulikheter og gir rom for mangfold. Det er dette samfunnet Gud invi-
terer oss inn i. 

 
Jula er en høytid der både vennskap og ensomhet oppleves på sitt 
mest intense for mange. Jeg håper at dette nummeret av FOLK 
inspirerer og gir deg tro for å forsterke vennskap og redusere 
ensomheten for mennesker rundt deg. Du vil få mange anledninger 
til å være en venn i denne tida. 

God lesning! n

Å leve i vennskapsrelasjoner gir 
en smak av det himmelske på 
jord. 
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INTERVJU MED ANNBJØRG STALHEIM 

Tekst: Kjartan Ørnes,  
kjartanornes@gmail.com

Hvem du er - ikke hva du gjør

Klokken er 07:51 og en melding tikker inn på mobilen:  
”God morgen:) Ha en velsignet dag med styrke, overskudd 
og glede. Når Gud er for oss, hvem kan da være mot oss? 
Glad i dere!! Klem Annbjørg”

Det er ikke første og heller ikke siste gang slike oppmuntringer 
ramler inn fra Annbjørg. Oppmuntrende ord, visdom fra Gud og 
varme klemmer sitter løst hos den smilende damen fra Bergen. 
Men det har ikke alltid vært slik.

Bort fra fellesskapet
Annbjørg Stalheim er 43 år, kommer fra Fyllingsdalen i Bergen, og 
har kjent Jesus så lenge hun kan huske. Hun har vært aktiv i 
menighet, gått på bibelskole og ledet cellegrupper. Likevel skjedde 
det ting i livet som gjorde at hun ble skuffet. 

– Fellesskapet ble så stort at man forsvant. Det var jo flere 
tusen i menigheten.

Det var mye aktiviteter og lite tid til vennskap. Jeg ble etter 
hvert utbrent og hadde en følelse av manglende fellesskap og 
oppfølging. Jeg mistet fokuset og det ble viktigere å holde aktivite-
tene i gang enn å søke inn mot fellesskapet. Jeg opplevde meg ikke 
sett og noe forsvant. 

Hun mistet troen på menigheten. Plutselig satt hun med en 
opplevelse av at fellesskapet hun tidligere var en del av var 
fremmed og fjernt. Hun følte seg ikke hjemme.

Det var mye aktiviteter og 
lite tid til vennskap.
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Her bakes boller, brød og sjokoladekake til 
slitne småbarnsforeldre. F.v: Betty Erlandsen, 
Annbjørg Stalheim og Conny Bagaas. (Foto: 
Kai Egil Heggestad)

I 2003 flyttet hun til Oslo. 
– Jeg følte meg litt som Jona. Jeg ville flykte bort fra Gud og 

menighet fordi jeg opplevde det som vanskelig. Jeg ville bort fra 
Bergen. Jeg fikk skoleplass i Oslo og brukte dette som en 
unnskyldning for å komme bort fra Gud. Det ble en periode med 
lite bibellesing og hvis jeg leste var det motivert av dårlig samvit-
tighet. Dette førte igjen til en feil frykt for Gud. Jeg manglet frel-
sesvisshet og ble bitter på Gud på grunn av mine dårlige 
erfaringer med mennesker.
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Lenge ba Annbjørg om at Gud 
skulle gi henne en kristen venninne

Likevel lengtet Annbjørg etter fellesskap med andre kristne. 
Hun forsøkte ved et par anledninger å ta kontakt med menigheter i 
byen, men fikk liten respons.

I 2010 skjønte hun at dette ikke gikk lengre. Det hadde vært 
syv lange, vonde år. Lengselen ble utrolig sterk. 

– Jeg hadde blitt redd Gud og hadde opparbeidet meg et feil 
Gudsbilde. Veien tilbake virket lang og vanskelig. Jeg kjente meg 
utilstrekkelig og ensom. Det måtte skje en endring.

Veien tilbake
Lenge ba Annbjørg om at Gud skulle gi henne en kristen venninne. 
En dag startet det ei ny dame på jobben, Julia Sakshaug, og hun 
merket at noe var annerledes med henne. Hun hadde med seg noe 
Annbjørg savnet. De kom i snakk, og det viste seg at damen var 
kristen og var med i en husgruppe ikke langt unna jobben. 
Annbjørg ble invitert med og tenkte at det var verdt et forsøk. Med 
usikkerhet og skuffelser i bagasjen møtte hun småskeptisk opp i 
stua der gruppa jevnlig møttes til felleskap.

Annbjørg ble begeistret. Hun kjente at livet blomstret inni 
henne på nytt. Hun hadde tidligere fått profetiske ord talt over 
livet sitt. Ord om at hun skulle få være en som oppmuntrer og ser 
andre, en som ser mennesker som faller utenfor fellesskapet. Disse 
inspirerende løftene som hun nesten hadde lagt bort, eller mistet 
troen på, våknet på ny i hjertet hennes. Hun fikk et glimt av Guds 
rike midt i blant dem. Midt i fellesskapet.

– Det var en følelse av å komme hjem. Av at jeg ble sett for 
den jeg var og at det var fokus på fellesskap med Jesus og hver-
andre, ikke på aktiviteter, sier hun med stort engasjement i 
stemmen. 

– Det ble ikke spurt om hva jeg kunne bidra med, men 
menneskene der så meg og gav meg kjærlighet. 

Etter det første møtet med husgruppa i Kristent Fellesskap i 
Oslo, gikk det ganske fort. Hun ble med på flere samlinger og 
kjente behov for på nytt å være med i fellesskapet der Jesus var 
sentrum. 

Annbjørg er en oppmuntrer. Hun lever for å 
oppmuntre andre. (Foto: Julia Sakshaug)



  9

Lenge ba Annbjørg om at Gud 
skulle gi henne en kristen 
venninne.

Bollene leveres rykende ferske på døra 
til slitne småbarnsforeldre i menigheten. 
(Foto: Kai Egil Heggestad)
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Hun ba om tilgivelse for 
at hun hadde snakket 
nedsettende om dem.

– Jeg ba ikke frelsesbønnen på nytt, men jeg sa til Gud at jeg 
ville vende tilbake, vende om. Jeg skjønte at Gud ikke hadde vendt 
seg bort fra meg, men at jeg hadde vendt meg bort fra han.

Gradvis kom troen tilbake. Troen på Gud og troen på menighet. 
Troen på at Gud har en plan og vilje med livet. Hun følte seg igjen 
sett av Gud.

Kjærlighet i ord og handling
Annbjørg hadde gradvis glidd bort fra Gud og fellesskapet med 
andre troende. Andre ting gikk også feil vei; firmaet hun arbeidet i 
gikk konkurs og hun fikk ikke de pengene hun var lovet. Dermed 
fikk hun problemer med skatteetaten. I tillegg var ikke helsa god 
og hun var langt nede både fysisk og psykisk.

Nå turte hun på ny å åpne seg for gode venner i husgruppa og 
opplevde at de lyttet. Og handlet. Hun fikk hjelp til å strukturere 
egen økonomi, legge om livsstilen og å komme i bedre form – livet 
fikk en konkret kursendring som alle rundt henne kunne merke.

– Jeg hadde aldri klart denne endringen hvis ikke gode venner 
hadde stilt opp og hjulpet, motivert og konkret handlet. 

Da Annbjørg kjente at hun igjen ville engasjere seg i menighet 
merket hun at Gud minnet henne om å gjøre opp det som hadde 
vært vondt tidligere. Hun tok kontakt med menigheten hun hadde 
vært en del av i Bergen, og de menneskene hun hadde vært bitter 
på. Hun ba om tilgivelse for at hun hadde snakket nedsettende om 
dem.

– Det er viktig å gjøre opp med ting som har vært vondt. Jeg 
ville avslutte den perioden i livet mitt på en god måte. Være ryddig 
og ærlig. Leve i lyset. Gjøre opp, tilgi og gå videre.

Guds ord sier at både din inngang og utgang skal være 
velsignet. Da må vi legge til rette for at Gud kan velsigne.

Den som oppmuntrer andre blir oppmuntret selv
Annbjørg er en oppmuntrer. Hun lever for å oppmuntre andre.

– Da jeg var 15-16 år gikk jeg i en menighet der jeg følte meg 
ensom. Jeg lengtet etter å bli sett og oppmuntret. Ved en anledning 
opplevde jeg at Gud kalte meg til å være bønnesvaret som jeg selv 
ikke hadde opplevd. Jeg bestemte meg for at andre skulle slippe å 
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Gud kalte meg til å være 
bønnesvaret som jeg selv ikke 
hadde opplevd.

oppleve det jeg opplevde. Jeg sa til Gud: ”Så lenge det er liv i meg 
skal jeg oppmuntre andre.” Gud responderte og svarte at: ”…dette 
skal være din tjeneste.”

Annbjørg lever i dette i dag. Hun opplever at Gud minner 
henne på mennesker som hun skal sende meldinger til, be for, 
kjøpe blomster til, smile til eller bake til. Noen ganger er det veldig 
konkret og tydelig, andre ganger bare en vag følelse.

Hun opplever at hun er i Guds plan med livet sitt igjen.
– Jeg ønsker å engasjerer meg mer lokalt. At livet mitt med 

Jesus skal påvirke samfunnet rundt meg, i hverdagen. Jeg har også 
fått en ny iver og glede rundt det å studere Guds ord. Ofte kan jeg 
sitte lenge og kose meg med Bibelen. Leiligheten er full av ulike 
oversettelser og jeg oppdager nye og spennende ting, sier hun – og 
jeg merker at hun mener det. 

– Dette har blitt født i fellesskapet i menigheten her. Gud vil at 
vi skal vokse, og jeg har fått rom til å prøve og feile. Jeg kjenner 
meg trygg og det er lettere å se hva Gud har for meg.  

Gud gir deg aldri opp!
Gjennom de siste årene er det et bibelsted som har vært særlig 
viktig for Annbjørg: 

Frykt ikke, for jeg er med deg, 
vær ikke redd, for jeg er din Gud! 
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg 
og holder deg oppe 
med min rettferds høyre hånd. (Jes 41,10)

– Jeg gikk åtte år uten fellesskap med andre kristne. Da er det 
vanskelig å se at Gud er der. Når du er tilbake i fellesskapet ser du 
at han var der hele tiden, men du manglet rammene for at han 
skulle bli synlig. Nå ser jeg at dette verset virkelig er sant.

Annbjørg  er glødende engasjert og ønsker å understreke.
– Gud gir deg aldri opp! Ting kan gå i vasken og mennesker 

kan skuffe deg, men Gud angrer ikke sitt kall og sin utvelgelse. 
Han lengter etter oss og etter å fullføre det han har begynt i oss. n

Oppmuntrende ord, visdom fra Gud og varme 
klemmer sitter løst hos den smilende damen 
fra Bergen. (Foto: Kai Egil Heggestad)
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INSPIRASJON

Ekte vennskap kostar

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.

Venner er viktige. Dei gjev meining til livet. Dei gjev 
samhald og fellesskap. Venner gjev oss den gode kjensle 
av å høyra til, at me ikkje er åleine i livet. Men vennskap 
kan også verta til vonbrot. 

Eg minnest barndommen då livet var ein lang leik, somrane var 
endelause og eg var med i ein flott gjeng av venner. Me skulle vera 
venner for livet, heilt til me krangla og slost,  men vart venner 
igjen, alt på ein dag! Av og til måtte ein av vennene flytta frå 
bygda vår til ein annan del av landet fordi far hans hadde fått ny 
jobb. Me svor at me alltid ville vera venner og at me skulle besøkja 
kvarandre. Men me gjorde det ikkje.

Den litle gjengen vår var venner gjennom heile skuletida. God 
og uskuldig vennskap vart broten opp då me gjekk kvar vår veg i 
vidare utdanning, universitet, ekteskap og jobb. Alle begynte å 
finna nye venner. Slik er livet. Venner blir borte og nye kjem til. 
Evne til å finna og utvikla vennskap på ulike plan vil ofte avgjera 
koss me møter medgang og motgang i livet.

Har me nokon å snakka ut med, nokon som vil høyra på oss, 
nokon som forstår oss, nokon som kjennest ved oss og bryr seg om 
oss, då blir motbakkane i livet ikkje så bratte og børene ikkje så 
tunge å bera.

Venner kan såre
Men kven av oss har ikkje opplevd beisk einsemd av mistru og 
vonbrot. Sårande var det å sjå venner snu ryggen til seg då ein 
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Evne til å finna og utvikla 
vennskap vil ofte avgjera koss me 
møter medgang og motgang i livet.

trong dei mest. Utolande var det å gå åleine tumlande med vonde 
tankar og kjensler medan frendane heldt seg unna. Auga som ropte 
om hjelp, fann ikkje hjelpefeste. Ingen stod med deg. Du såg til 
høgre og til venstre, men det var ingen som brydde seg om deg. Du 
hadde vorte ein framand for dei som tidlegare stod deg nær. 

Vennelaus stod du verjelaus i rykteflaumen. Ingen bøygde 
ryggen over deg for å gje deg livd og vern. Ingen hjelpte deg å 
halda skjoldet opp mot dei brennande pilene. Åleine, knytte du 
nevane. Med samanbitne tenner og andlet i flint stod du i trass. Du 
let dampvegvalsen køyra deg ned og gjera deg flat som ei 
dørmatte. 

Eller kanskje reagerte du annleis. Du orka ikkje ta imot alle dei 
skitne føtene som ville trø på deg og leggja skiten sin att. Du 
frigjorde vulkankreftene inni deg og gjorde opprør mot hykleriet 
og uretten. Du kasta av deg alle band. Brautande gjekk du din 
eigen veg.

Eg gløymer det aldri. Det sette merke i meg for livet. Eg hadde 
mange venner. Eg hadde lukkast på mange måtar og var jamt over 
godt nøgd med livet. Eg var ein kjend forkynnar. Heile denne gode 
verda ramla saman for meg. 

Det starta med nokre rykte. I ettertid kan rykta verka uskul-
dige, men på den tida var dei heilt øydeleggjande. Eit brev, under-
skrive av mange kjende leiarar, kravde min avgang. 

Ein ny venn
Verda mi rasa saman. Vonbrotet gjorde vondt djupt i sjela. Eg 
hadde visst vore ein blåøygd tosk og levd i eit luftslott. Då trengde 
håpløyse og opprør seg fram og gjorde alle såre kjensler verre. 
Hjelpelaus leita eg etter ein veg or uføret, og fann det eg leita etter 
i ein ny venn!

Han var ein utlending. Han kom frå Wales. Han kom til Noreg 
på grunn av eit kall. Namnet hans var Bryn Jones. Han lytta til 
meg og trudde det eg fortalde. Han møtte meg med omsorg og 
kjærleik. Han hjelpte meg å overvinna vonbrota, opprøret og dei 
beiske tankane som fylte meg. Han hjelpte meg både å tilgje og å 
finna tilgjeving. Møtet med Bryn endra livet mitt. Vennskapen vår 
varte heilt til Bryn gjekk heim til Herren. Gjennom vennskapen 
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Gjennom vennskap utvidar me 
kvarandre og gjer kvarandre rikare

med Bryn fekk eg mange andre trufaste venner, ikkje minst Keri 
Jones. Jamvel om også han bur i eit anna land, har vennskapen 
vår berre vakse seg sterkare med åra. Framfor alle andre har Bryn 
og Keri lært meg kva trufast paktvennskap er.

Eg har opplevd vonbrotet i øydelagd vennskap meir enn ein 
gong. Gode minne fekk ein beisk ettersmak av sakn og sår sorg. 
Men slik er livet. Vennskap kan verta til vonbrot. Men det vonde 
me møter kan verta grobotn for ny vakker vennskap. Vennskap er 
å våga å tilgje og gløyma urett for å ta til på ny. Det er å tru og 
håpa medan ein let såra gro og ny tillit veksa fram. Vennskap er å 
reisa seg etter mange samanbrot og stabba vidare med støe eller 
ustøe steg. Det er å svelgja nederlaga for det dei er, og med friskt 
mot og opne auge gå inn i nye forhold. Vonbrot gjev lærdom når 
ein tilgjev og gløymer det vonde og ikkje let seg kua.

Vennskapen kan overvinna alle slags hindringar
Vennskapen reiser seg or oska. Han veks gjennom nederlaga som 
legg seg som svart asfalt over deg og strekkjer seg mot varmen frå 
trufaste brør. Vennskapen kan bløma i alle årstider og overvinna 
alle slags hindringar. Vennskapen er ein draum ingen kan ta frå 
meg, og det står i mi makt å lata draumen verta sann røyndom. 
Dette veit eg frå mitt eige liv og det eg sjølv har opplevd.

Verkeleg vennskap kan berre utviklast mellom likeverdige 
menneske. Sann vennskap finst berre mellom dei som har ein felles 
moral og difor verdset kvarandre like høgt. Ingen er seg sjølv nok. 
Alle treng andre menneske for å fylla tomrom og gje meining til 
det me er og kan. Ein einaste bokstav kan ikkje seia mykje, men 
fleire bokstavar sett saman i ulike samanhengar kan uttrykkja 
djupe kjensler. Gjennom vennskap utvidar me kvarandre og gjer 
kvarandre rikare.

Vennskap kostar dyrt
Vennskap er det kjæraste og dyraste menneske kan ha saman. 
Difor finst det ein pris for vennskap. Ekte vennskap er dyr, han 
kostar. Han kjem ikkje av seg sjølv, men veks fram der han får 
kjærleg stell og rette livsvilkår. Jesus sa at ingen har større kjær-
leik enn han som gjev livet sitt for vennene sine (Joh 15,13). Den 
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Difor får me fleire venner ved å 
berre vera ein god venn enn ved å 
prøva å få andre interesserte i oss.

verkelege styrken i ein vennskap syner seg i koss menneske gjev 
seg sjølv til kvarandre. Difor får me fleire venner ved å berre vera 
ein god venn enn ved å prøva å få andre interesserte i oss.

Tony Jessen, som var pastor i Misjonsforbundet, vart for fleire 
år tilbake sett på eit val. Leiaren hans kravde at han måtte bryta 
vennskapen med meg om han skulle kunna halda fram som pastor 
i dette kyrkjesamfunnet. Tony elska pastorgjerninga si, men likevel 
sette han vennskapen med meg høgare. Han nekta å bryta venn-
skapen vår og sa at brorskapen vår var heilag. Han betalte ein stor 
pris for å vera ein trufast venn. Han måtte slutta som pastor og 
mista ordinasjonen, men vann ære og vørdnad hjå både Gud og 
menneske ved å vera trufast mot ein venn.

Vennskap som ikkje får jordnære fylgjer er berre tome ord. 
Vennskap som ikkje kostar deg noko er lite verdt. Vennskap utan å 
gje seg sjølv til kvarandre på ein forpliktande måte er overflatisk. 
Vennskap og egoisme går ikkje saman, den eine drep den andre. 
Vennskap kostar arbeid, slit og tårer. Han kjem ikkje rekande på ei 
fjøl. Han må dyrkast og odlast. 

Vennskap er bygd på kjærleik
Ein venn elskar alltid, utan vilkår! Me vinn vennskap for livet. 
Venner vinn over store prøvingar og går saman styrkte ut av 
vanskar. Vennskap kan ikkje kjøpast for pengar. Om einkvan ville 
gje all sin eigedom for vennskap, vart han berre til narr. Du kan 
kjøpa deg makt, men ikkje tillit. Du kan kjøpa deg fordelar, men 
ikkje vørdnad. Du kan kjøpa tenester, men ikkje kjærleik. Du kan 
kjøpa støtte, men ikkje vennskap.

Vennskap er kjærleiks band mellom menneske med vørdnad og 
tillit til kvarandre. Han veks ikkje på krava si steinjord, men gror i 
grunn av kjærleik som gjev. Ein venn syner trufast kjærleik jamvel 
om alt går gale for vennen hans. Den som dekkjer over skuld legg 
vinn på vennskap, men den som spreier rykte og baktale skil venn 
frå venn. Ein venn tek alt opp i beste meining og nektar å tru 
vondt om deg. Han ynskjer å forstå, hjelpa og verna deg. Han 
framhevar det gode og verdifulle. Han er ikkje blind for feil og 
manglar, men han elskar trufast og er eit vern for vennen sin.
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Venner taler ope ut med 
kvarandre.

Venner kan diskutera så fillene ryk, og vera endå betre venner 
etterpå. Venner kvesser kvarandre, dei sliper kvarandre, dei inspi-
rerer kvarandre, dei utfordrar kvarandre og oppgløder kvarandre. 
Venner hjelper kvarandre å tenkja gjennom ting på ny frå ein 
annan synsvinkel. Slik andletet speglar seg i vatnet, kjenner 
venner seg att i kvarandre, jamvel om dei er usamde i ting og feil 
blir gjort. Ein vennskap som ikkje toler samanstøyt er lite utvikla 
og lite sterk.

Ein venn kjenner deg ut og inn og elskar deg for det du er. 
Difor kan du trygt og ærleg gå til han med ting som tyngjer. Det er 
lækjedom og helsebot i å fortelja om nederlaga dine til ein venn. 
Det å kunna ausa ut urolege tankar til ein som tek seg tid til å 
høyra etter, gjev lindring i seg sjølv. Likeeins er det godt å kunna 
fortelja om framgang og hell til ein som ærleg gler seg i lag med 
deg. Det er frigjerande å sleppa å dempa si eiga barnlege glede 
over småting og jubla over å vera seg sjølv saman med venner. Ein 
sann vennskap gjer oss frie til å vera ekte og leva i det ærlege lyset 
som skaper trivsel, glede og utvikling.

Venner er ærlege
Guds ord seier at openberr refsing er betre enn kjærleik som held 
seg skjult. Ein venn er trufast jamvel når han slår, men fiendens 
kyss er svikefulle. Ei venn refser deg for å setja mot i deg til å ta 
eit oppgjer med det vonde eller dårlege. Han ynskjer å setja mot i 
deg så du ikkje blir motlaus og gjev opp i kampen med din eigen 
veikskap. Han vil oppgløda deg, kveikja tru i deg, styrkja deg til å 
gå vidare mot målet.

Venner taler ope ut med kvarandre. Dei har tillit til kvarandre 
og er ikkje redde. Difor kan dei snakka ærleg saman om personlege 
vanskar og utfordringar. Venner tek kvarandre på alvor. Dei kan le 
og skjemta saman og ha mykje moro, men dei er alltid ekte, ærlege 
og rett fram med kvarandre. Venner syner tillit ved å snakka ut 
med kvarandre og går aldri bak ryggen på kvarandre.

Opp gjennom åra har eg opplevd mange stunder med både 
refsing og oppmuntring frå trufaste venner. Eg hugsar me sat på ei 
ferje på Vestlandet. Jon og eg hadde vore på ein konferanse saman. 
Då kom det heilt uventa frå han: “Eg må fortelja deg noko. Dei 
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Eg veit at vennskap frigjer.  
Eg har opplevd det.

siste gongane du har besøkt oss har du gjort ting som eg misliker.” 
Eg vart litt sjokka, det kom så uventa. Men då eg hadde høyrt alle 
detaljane og han hadde tømt hjartet sitt, var auga fullt av tårer. 
Han hadde rett. Eg hadde ikkje vore høvisk slik ein kan venta av 
ein Guds tenar. Eg hadde uttalt meg på ein dum måte. Ei av mine 
svake sider hadde fått overtaket og eg hadde ikkje utøvd den sjølv-
kontroll ein kunne venta seg. Eg takka han for at han var ærleg og 
open og fortalde meg det han følte på. Sjølvsagt vende eg om og 
bad om tilgjeving for det gale eg hadde gjort. Den natta kunne eg 
mest ikkje sova. Eg var full av tårer og takk for å ha ein venn som 
var villig til å ta bryet med å fortelja meg den beiske sanninga om 
meg sjølv. Det gav meg ein sjanse til å verta eit betre menneske.

Nokre gongar svei det djupt i sjela å høyra kva venner sa til 
meg, men etter å ha roa meg ned kunne eg sjå at det var rett det 
dei sa. Eg er fylt av takk til alle vennene mine som tok seg bryet 
og snakka ut med meg. Eg er også fylt av takk til alle vennene 
mine som tok imot meg, då eg kom med rettleiing for å setja mot i 
dei til det gode. Slike stunder er gode minne. Dei styrkjer venn-
skapen og gjev nytt mot til å gå vidare.

Det finst trufaste venner
Trufast kjærleik og varig vennskap er mangelvare i dag. Store ord 
og fagre lovnader har vi nok av, men få er villige til å verta 
ståande i ein vennskap som kostar dei noko. Men ei oppvaking er 
på gang. Folk lengtar etter trygge vennskap. Fleire og fleire ser at 
det finst ein vennskap bygd på truskap som står støtt i sterke 
stormar. 

Eg vil kviskra av all makt til alle som vil låna meg øyret sitt: 
Det finst trufaste venner. Det finst ein truskap som er sterkare enn 
eigen framgang. Det finst venner som er trugnare enn brør. Eg veit 
at vennskap er trygt. Eg veit at vennskap frigjer. Eg har opplevd 
det. Eg lever i slik trufast vennskap. Eg takkar Gud for dei mange 
trufaste vennene han har gjeve meg! n
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INTERVJU

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

Foto: Privat

Slik blir du en god venn

I dette nummeret av FOLK ønsker vi å sette fokus på 
vennskap. Fem personer i ulike livssituasjoner har derfor 
blitt spurt om hvordan man får, tar vare på og utvikler 
nære vennskap. 

Spørsmålene var:

1. Hvordan kan man få venner?

2. Hvordan kan man ta vare på vennskap?

3. Hvordan kan vennskap utvikles til å bli dypere og mer 
fortrolig?

Dette er hva de svarte:

Ole Robin Mikael Erlandsen
22 år, Trondheim
Medisinstudent

Det viktigste når du vil ha nye venner, må være å vise oppriktig 
interesse for folk. Og ta initiativ til å gjøre noe mer enn kun den 
korte praten, slik at folk faktisk føler at du er interessert i å bli 
bedre kjent med dem. Invitere dem med på noe, for eksempel 

Hvis jeg deler personlige 
ting, så skaper det tillit
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trening, jogging eller lage middag sammen. Slike hverdagsting 
man uansett gjør i løpet av uka er gode utgangspunkt.

For å bevare vennskap, er et godt sted å starte å gripe situa-
sjonen når dere treffes! Vær på hugget, ta initiativ, stikk innom og 
si hei. Da jeg flyttet hjemmefra laget jeg en prioriteringsliste i 
hodet: “Disse personene ønsker jeg å holde kontakten med”. Da er 
det lettere å faktisk klare det. Noen venner ringer jeg, ellers er 
facebook og skype veldig bra. Jeg er kanskje litt strategisk i 
“utvalget” av de jeg holder kontakten med, men jeg vil heller ha få, 
gode venner, enn mange overfladiske. 

Ole Robin Mikael Erlandsen.
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For at vennskapet skal bli dypere og mer fortrolig, tror jeg det 
er viktig å være bevisst på hva man snakker om, og hvordan man 
snakker sammen når man treffes. Bare ti minutter med de riktige 
spørsmålene kan få vennskapet på et dypere nivå. Personlig liker 
jeg åpne spørsmål, som “hvordan går det?” istedet for “har du det 
bra?”. Hvis du vil bli ordentlig kjent med en person, må du ha god 
tid. Og tørre å være ærlig. Jeg har erfart at hvis jeg deler person-
lige ting, så skaper det tillit, og det gjør det lettere for den andre 
personen å åpne seg. 

Tove Irene Grødal
51 år, Bergen
Jobber som beredskapshjem for ungdom

Når jeg treffer nye, er jeg bevisst på å være imøtekommende. Jeg 
smiler, presenterer meg, og prøver å være nysgjerrig uten å virke 
påtrengende. Sannsynligvis inviterer jeg personen hjem på besøk 
ganske raskt. Slik kan nye vennskap utvikles. Dette gjelder først og 
fremst de på min egen alder, men jeg liker godt å bli kjent med 
ungdommer også! Da allierer jeg meg som regel med unge jeg 
kjenner fra før, det er et godt bindeledd for å bli kjent med nye. 
For yngre mennesker får jeg en “mammarolle” – jeg ønsker at de 
skal vite at hjemmet mitt er åpent for dem. 

Det viktigste for å bevare vennskap er å bruke tid sammen. 
Enten ved å fysisk være sammen, ellers er både telefon og sosiale 
medier gode hjelpemidler. 

For at et vennskap skal bli dypere og mer fortrolig, vil jeg si at 
ærlighet, på en god og konstruktiv måte, er veldig viktig. Det gir 
trygghet begge veier. Du må formidle til vennene dine at de kan 
stole på deg, at du er der når de trenger deg, og vise at du liker å 
være sammen med dem og bruke tid med dem. Det blir unektelig 
noen forskjeller på temaer og fokus i vennskap med en kristen og 
en som ikke er det, men kvaliteten på vennskapet trenger ikke 
være mindre av den grunn.

Sannsynligvis inviterer 
jeg personen hjem på 

besøk ganske raskt.
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Gary Reynolds
55 år, Bergen
Salgskonsulent

Man kommer langt med å være seg selv, og å være vennlig mot 
andre, for å få nye venner. Det står i Salomos ordspråk at “En sann 
venn er mer trofast enn en bror” (Ordsp 18,24). Dette er viktig – å 
være trofast. Og for å kunne bevare et vennskap, må begge parter 
være villige til å sette av tid til hverandre, uten at det blir et 
forventningspress. Et vennskap blir dypere og mer fortrolig når 
man er villig til å være åpen og sårbar. Det er og viktig å klare å ta 
opp tøffe ting med hverandre, uten at vennskapet blir ødelagt, men 
heller styrket og bevart. Det har blitt sagt at vi må være villige til 
at våre nærmeste ikke bare får lov til å se det beste i oss, men også 
det verste. “Faithful are the wounds of a friend”, står det en annen 

Gary Reynolds.

Vi må være villige til at 
våre nærmeste ikke bare 
får lov til å se det beste i 
oss, men også det verste.
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Det viktig å prioritere 
vennene,  

og oppmuntre dem

plass i Salomos ordspråk (Ordsp 27,6. NKJV). Spørsmålet er om vi 
er ydmyke nok til å ta imot irettesettelse fra vennene våre. Hvis vi 
klarer det vil vennskapet bli styrket.  

Helge Stabell 
31 år, Skien 
Faglærer og student

For å få nye venner, må du vise at du oppriktig ønsker å bli bedre 
kjent med personen, ikke bare hilse og si hei, for så å stresse 
videre. Og skal et vennskap bevares, er det viktig å prioritere 
vennene, og oppmuntre dem. Du må vise at du er oppriktig inter-
essert i det de er opptatt av. Og så må du tørre å dele de innerste 
tankene dine med dem – hva som er viktig for deg. Å kunne 
snakke om livet med Jesus er viktig, i hvertfall for min del, for at 
et vennskap skal bli dypere. Å tørre å være sårbar og åpen om 
egne utfordringer og mangler – det åpner opp for dypere samtaler 
begge veier.

Silje Palmesen Dahle
26 år, Bergen
I mammaperm

Mitt beste råd for å få nye venner: Vær åpen for det! Jeg har flere 
venner i dag som jeg i utgangspunktet møtte helt tilfeldig via 
andre venner, for eksempel på studiestedet mitt. Noen av dem utvi-
klet jeg et vennskap med gjennom gjentatte møter med en felles 
venn. I andre tilfeller var det en felles oppfattelse av god kjemi, vi 
begynte så smått å lese sammen, før det etterhvert utviklet seg et 
godt vennskap gjennom videre samtaler og treff utenom skolen. 
Nøkkelen her er å tørre å ta initiativ i møte med nye mennesker! 
Vis interesse og engasjement ovenfor den andre, og vær utadvendt, 
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frempå og aktiv i samtalen. Tør du å være åpen om deg selv og 
eget liv, i den grad det kjennes naturlig, kan samtalene bli nære og 
dype, og man merker at man får lyst til å prates igjen. Slik kan 
vennskap oppstå! Og for å klare å bevare vennskap, tror jeg et 
nøkkelord rett og slett er å bestemme seg for det. Går man inn for 
at dette er et vennskap man virkelig vil beholde, trenger det ikke 
spille noen rolle om man er naboer eller bor i hver sin landsdel. 
Det kan være lurt å ha en enighet om hvor mye kontakt som er 
nødvendig for at «man fortsatt er venner». For noen er det 
vesentlig at man gjerne har en ukentlig kontakt, for andre kan det 
gå lang tid i mellom og man vil likevel kalle dem venner.

For at vennskapet skal komme på et dypere nivå, tror jeg en 
kombinasjon av de to første svarene er viktig. Man må ønske (og 
bestemme seg for) at vennskapet skal bli dypere, og deretter gi av 
seg selv og være opptatt av det som er viktig for den andre. Det er 
viktig å bruke tid sammen og å gi hverandre tid til å la vennskapet 
utvikle seg. Man kan ikke tvinge frem fortrolighet og nærhet 
– man må se personen an. Med noen kan vennskapet komme på et 
dypere nivå i løpet av en kveld, mens med andre vil det gradvis 
utvikle seg over lengre tid. n

Det kan være lurt å ha 
en enighet om hvor mye 
kontakt som er nødvendig 
for at "man fortsatt er 
venner
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UNDERVISNING

Tekst: Kirsti Wågø,  
kirwaag@yahoo.no

Kirsti Wågø, gift med Bård. Bor 
på Sotra. Mor til tre, bestemor til 
tre. Arbeider som lærer på Bergen 

Bibelskole. Er med og leder en tjeneste 
for personlig gjenopprettelse.

Hva sier Bibelen om vennskap?  

Siden vi er skapt i Guds bilde, og Gud er kjærlighet, så er 
vi skapt med et behov for kjærlighet og fellesskap. Derfor 
er nære, gode, sunne og sterke vennskap essensielle for 
livene våre.

Det er som om jeg kan høre Guds begeistring når han sier: ”La oss 
lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss!” (1 Mos 1,26). De to 
andre i det himmelske rådet var enige. Gud Far, Jesus og Den 
hellige ånd levde i en fullkommen kjærlighet uttrykt i et fullkom-
ment fellesskap. Og jeg tror de ville dele denne kjærligheten og 
dette fellesskapet med mennesket.

For kjærligheten gir.

Vennskap i Bibelen
I Det gamle testamentet kan vi lese om hvor viktig vennskap var 
for Guds menn og kvinner, som for eksempel: Moses og Aron, Ruth 
og Noomi, David og Jonatan.

I Det nye testamentet ser vi at Paulus hadde flere venner, noen 
nære og noen mindre nære, som han nevner ved navn i brevene 
sine. Han er ikke redd for å bruke sterke ord og uttrykk for å 
beskrive kjærligheten han har til dem.

Som her overfor Timoteus:

Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se deg igjen – det 
ville gjøre meg inderlig glad. (2 Tim 1,4)
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Jesus tilbyr vennskap med alle som 
vil følge ham

Jesu venner
Jesus hadde også venner, med forskjellig grad av nærhet. Han var 
venn med tollere og syndere, står det (Matt 11,19). Han brukte tid 
med dem for at de skulle få del i evangeliet. Et eksempel til etter-
følgelse for oss. 

Jesus valgte ut de tolv disiplene, som han levde sammen med i 
tre år. Av disse tolv var det tre – Peter, Jakob og Johannes – som 
han hadde et nærmere forhold til enn de andre.

I Betania hadde han Marta, Maria og Lasarus, tre søsken som 
han pleide å besøke når han var i den landsbyen. Disse hadde han 
et spesielt nært forhold til. I Evangeliet etter Johannes står det: 
Jesus elsket Marta og hennes søster og Lasarus (Joh 11,5). Og noen 
vers tidligere: 

«Herre, han (Lasarus) som du er så glad i, er syk.» (Joh 11,3)

I Det gamle testamentet er det bare Abraham og Moses som blir 
kalt Guds venner. Men Jesus tilbyr vennskap med alle som vil 
følge ham:

”Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere 
ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg 
kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av 
min Far”. (Joh 15,14-15)

Vi trenger å være grunnfestet i vårt vennskap med Jesus. Faktisk 
er det slik at bare når han er på førsteplassen, kan relasjonene til 
andre mennesker bli sunne. Er vi mer avhengige av andre 
mennesker enn av Jesus, gjør det oss sårbare og svake. Egentlig er 
det avgudsdyrkelse. Jesus lengter etter å være vår beste og 
nærmeste venn.

Ensomhet
Alle mennesker, også kristne, kan oppleve ensomhet. Selv om vi 
tilhører en god menighet, har nære venner, ja, til og med lever i 
lykkelige ekteskap, kan slike følelser komme. Da er det viktig å 
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Vennskap er en gave fra Gud.

være klar over at det bare er en følelse, ikke en realitet. For Bibelen 
sier: 

Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. (Rom 10,8) 

Og: 

Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. (Hebr 13,5) 

Da Jesus døde på korset, ropte han: 

«Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» (Matt 27,46)

Jesus ble forlatt, overlatt til seg selv, alene og ensom – for at vi 
aldri skulle oppleve sann ensomhet.

Så når livet oppleves ensomt, har vi mulighet til å vokse i tro 
ved å ta imot og takke Gud for hans ord og løfter. Og vi har 
mulighet til å komme nærmere ham ved å søke ham og holde oss 
nær til ham. For det står:

Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. (Jak 4,8)

Vennskap vitner om at Jesus lever
Ut fra relasjonen med vår kjæreste venn, Jesus, ligger forholdene 
til rette for å bygge, og ta vare på, relasjoner med brødre og søstre. 
Vennskap er en gave fra Gud. Vennskap er noe vi alle trenger. Men 
det er meningen at det skal være mer enn det – et vitnesbyrd for 
verden om at Jesus lever:

«Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket 
dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er 
mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» (Joh 13,34-35) 

Gjennom disse ordene modellerer Jesus for oss hvordan vi kan 
lykkes i våre relasjoner, og dermed også synliggjøre ham.
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Men hvis vi ønsker å investere i en 
relasjon, må vi ta sjanser.

Velg å gi
Vennskap etableres og vokser når vi velger å gi. Hvordan gjør vi 
det? 

1. Vi kan ta initiativ.                                                                   
Jesus gjorde ofte det. Etter at disiplene hadde vært en natt på sjøen 
for å fiske, ventet han på dem ved stranden. Han hadde laget 
frokost til dem. En annen gang tjente han dem, og viste sin kjær-
lighet overfor dem, ved å vaske føttene deres – noe bare slavene 
brukte å gjøre. Jesus sa:                                                                                             

«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot 
dem.» (Matt 7,12)

I stedet for å vente på at andre skal ta initiativ, så rekker vi ut en 
hånd og tar kontakt: For å ha fellesskap, for å gjøre noe kjekt 
sammen, for å be sammen eller for å be om tilgivelse slik at det 
kan bli forsoning og gjenopprettelse. Å gjøre dette medfører risiko. 
Vi kan oppleve følelser av usikkerhet og frykt for å bli avvist. Men 
hvis vi ønsker å investere i en relasjon, må vi ta sjanser. Det er 
godt å vite at vi ikke har ansvar for den andres reaksjoner. 

Skal det være gjensidighet og mulig å bygge et vennskap, må 
begge ta initiativ.

2. Vi kan lytte.                                                                            

Enhver skal være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede.  
(Jak 1,19)  

Å være til stede for en venn, glemme seg selv og lytte, formidler 
verdi.

3. Vi kan legge ned livet vårt.                                                   

 Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. 
(Joh 15,13)
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Fremstår vi alltid som vellykkede, 
skaper det avstand. 

 Dette betyr å strekke seg utover det vi vanligvis gjør for en venn 
når han eller hun virkelig trenger det. Det kan også bety å si sann-
heten, Guds ord, i kjærlighet  for å berge en søster eller bror. Det 
kan oppleves ubehagelig for begge parter, men: 

Trofaste er vennens slag. Troløse er fiendens kyss. (Ordsp 27,6)

4. Vi kan våge å være sårbare.                                                      

Se, du gleder deg over sannhet i mitt indre. (Sal 51,8) 

Noen er redde for at andre skal få vite hvem de egentlig er, eller 
hvordan de egentlig har det. Vi kan også være redde for å bli såret 
dersom vi sier det vi innerst inne tenker og mener. Som kristne kan 
det være lett å ha en fin fasade. Og det kan være lettere å vise seg 
som den sterke, som hjelperen, enn å ta imot kjærlighet fra andre. 
Men det er når vi er ærlige med livene våre, at vi blir knyttet 
sammen. Fremstår vi alltid som vellykkede, skaper det avstand.  

Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi felles-
skap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all 
synd. (1 Joh 1,7)

Tenk at Jesus, Guds Sønn, ga uttrykk for behov! Han tok med seg 
Peter, Jakob og Johannes i Getsemane og ba dem inntrengende om 
å stå med ham i bønn. Han slet seg fra dem, står det (Luk 22,41). 
Det viser hvor mye han trengte dem akkurat da. Men de sviktet 
ham.

Det er viktig å være klar over at våre nærmeste venner kan 
såre oss mer enn våre fiender. Fordi vi, med rette, forventer noe av 
vennene våre. Så vi må regne med å måtte tilgi dem. Kan hende de 
ikke ber om tilgivelse, at de ikke ser at det er nødvendig. Vi må 
tilgi likevel. Jesus tilga både venner og fiender. 
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Det tar tid, og det kan være 
utfordrende, å utvikle sunne, gode, 
nære og sterke vennskap.

5. Vi kan dele det vi selv har fått av Gud.                               
Gode vennskap produserer god frukt. 

«Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å 
gå ut og bære frukt, en frukt som varer.» (Joh 15,16)

Ved å bruke de gavene og talentene vi har, kan vi være til stor 
velsignelse i relasjonene våre. Vi kan hjelpe han eller henne til å 
bli den personen Gud har tenkt.

 
6. Vi må gi frihet og sette grenser.                                                                                

Vi eier ikke vennene våre. Vi har ingen rett til å kontrollere dem 
eller stille krav. Vi må holde dem i en åpen hånd. Ikke noe 
menneske verken kan, eller skal, møte alle behovene våre. Det kan 
bare Gud. Og når vi søker ham først, vil han sørge for behovene 
våre på det relasjonelle området også.

Du skal elske din neste som deg selv. (Matt 22,39) 

Vi har lov å elske oss selv. Det handler ikke om å være selvopptatt 
og egoistisk, men å ta hensyn til egne behov – å sette grenser. 
Kjærligheten gir både frihet og respekterer andres grenser.

Vennskap kan også produsere dårlig frukt, som baktalelse, 
sjalusi, sløvhet og verdslighet. Vi blir derfor advart mot det: 

Dårlig selskap ødelegger gode vaner. (1 Kor 15,33)  

Det tar tid, og det kan være utfordrende, å utvikle sunne, gode, 
nære og sterke vennskap. Men gleden, tilfredsstillelsen og velsig-
nelsen det gir, er så mye større.

Se, hvor godt og vakkert det er når brødre (og søstre) bor sammen! (…) 
For der gir Herren velsignelse, liv til evig tid. (Sal 133,1 og 3) n
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UNDERVISNING

Tekst: Terje Dahle,  
tedahle@gmail.com

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

Kristent Nettverk i Norge.

Ingenting til felles?

Folkemassen som var samlet laget en øredøvende lyd. Det 
var glede, latter, rop og gestikulering i alle varianter. Her 
var det en salig blanding av folk med forskjellig språk, 
kultur og historie. Tilsynelatende var dette en flokk som 
hadde ingenting felles.

Peter og Johannes så på hverandre, og ropte av begeistring. Mange 
hadde tatt imot budskapet om Jesu oppstandelse fra de døde, og 
folk fra hele Romerriket som var i Jerusalem lot seg døpe til Jesu 
navn. De hadde vært samlet til bønn om morgenen, og det hadde 
utviklet seg til å bli et folkemøte der mange tusen tok imot evan-
geliet om Jesus. Tusenvis hadde hørt på dem, og de kunne plutselig 
snakke med mennesker som ikke forstod morsmålet deres. Mens 
det hele skjedde, skjønte de at det var dette Jesus snakket om da 
han lovet dem at de skulle få kraft når Den hellige ånd kom over 
dem.

Det Jesus hadde undervist, levd og demonstrert for dem i tre år 
ble levende for apostlene. Han hadde forkynt om Guds rike, møtt 
behov, helbredet syke og drevet ut demoner. Og nå stod de selv 
midt oppe i det. De forstod hvorfor Jesus på slutten av livet sitt la 
så stor vekt på det å tjene andre mennesker, å elske hverandre og 
fungere sammen. I dette virvaret av mennesker som snakket ufor-
ståelig og oppførte seg uvant, var det apostlene stod fram med 
budskapet om frelse i Jesu navn.
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Jesu befaling om å elske hverandre 
møtte en virkelighet med store 
forskjeller

Jesu liv i en multikulturell virkelighet
De første kristne var en multikulturell forsamling med kun en ting 
til felles: Jesus Kristus som Herre. De hadde alle bøyd seg for ham 
og fått tilgivelse, nåde og en ny retning i livet. Jesu befaling om å 
elske hverandre møtte en virkelighet med store forskjeller og kultu-
relle kløfter som forskjellige skikker når det gjaldt mat, drikke, klær 
og tro. De snakket ulike språk, så bare det å forstå hverandre var 
en stor utfordring. Det eneste som samlet dem var livet i Jesus 
Kristus. De møttes så ofte de kunne. Flere ganger i uken var de 
sammen for å høre Guds ord, be og lovprise Herren (Apg 2,42).

Brødsbrytelsens betydning for enhet og fellesskap
Apostlene forkynte om hvordan Jesus hadde møtt mennesker med 
kjærlighet på tvers av sosiale koder. Han møtte samaritanere, 
kvinner og tollere på samme måten som han møtte jødiske menn. 
Dette hadde brent seg fast i apostlene, og nå stod de selv fram og 
demonstrerte at alle mennesker er elsket av Gud, uansett kultur 
eller bakgrunn. For de første kristne var det en reell utfordring å 
forenes med det multikulturelle folket som hadde blitt frelst. 

Apostlene fortalte om hvordan Jesus hadde samlet dem rundt 
måltidet den siste kvelden og delt brød og vin med dem. Han invi-
terte dem til et fellesskap med seg som er mye sterkere og dypere 
enn noe annet fellesskap på jord. Et fellesskap bygd på hans forso-
ning med Gud for alle mennesker gjennom at han døde for alles 
synd. Fellesskap fordi hans oppstandelse gjør at alle har del i 
Kristus og er en del av hans kropp. Dette er mysteriet Ånden åpen-
barer for alle som tror: det å elske Gud og elske hverandre er to 
sider av samme sak. Og i det daglige fellesskapet møtte de første 
kristne behovet for Jesu nåde. Det gikk mer og mer opp for dem 
hva det betydde å bryte brødet og feire Jesu død.

Brødsbrytelsens betydning for å inkludere seg
Men det å leve sammen var krevende. For hver gang de begynte å 
se på seg selv og sine egne styrker som ærerike historier, overlegen 
kultur, lang erfaring og gode verdier, møtte de Jesu ord om hykle-
riet og det å bruke menneskelig målestokk på sitt eget liv. De 
forstod hvor lett det er å ta inn den menneskelige måten å leve i 
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Det gikk mer og mer opp for dem 
hva det betydde å bryte brødet og 

feire Jesu død. 

Kristi kropp på, og de feiret nattverd som en del av hverdagslivet 
slik at de så seg selv og de andre ut fra Jesu nåde, og de strakk seg 
ut mot hverandre og la av det som skapte dobbel standard, skille, 
avstand og hykleri. De hørte vitnesbyrdene fra alle som fortalte at 
det de fortjente var Guds dom, men at de hadde fått erfare Jesu 
tilgivelse. Derfor hadde de heller ikke lenger noen anklager å 
komme med overfor andre, fordi de visste at overfor Gud er det 
bare Jesu rettferdighet som duger.     

Og hver gang noen begynte å oppleve seg mindreverdig og 
utenfor fordi de ikke levde opp til egne forventninger eller målte 
egne evner og styrker opp mot de andre, ble nattverden stedet der 
de så at alt de er og har er Jesus og hans liv. Og at de ikke skal 
bruke andre som målestokk, men bygge sitt liv på Jesus.

Brødsbrytelse skaper robuste fellesskap
Brødsbrytelsen ble stedet der en la ned anklager og alt sitt eget, og 
de så seg selv i lys av Jesus og hans død. Gradvis ble folk forankret 
og sterke i Jesus, og kjærligheten til søsknene fant en veg over 
kløftene av kultur, språk og historie. Derfor brøt de brødet sammen 
ofte. Ja, hver gang de var sammen og spiste (og det gjorde de ofte), 
feiret de Herrens måltid. Folk ble sterke i Gud og hans nåde, og 
jantelov, stolthet, overlegenhet, hykleri og selvgodhet ble byttet ut 
med forståelse av Jesu blod som forsoner, tilgir og gjenoppretter. 
Oppmerksomheten ble flyttet bort fra seg selv og over på Jesus og 
hans liv.

Når nye kom inn i fellesskapet, og så hvordan så ulike folk 
levde sammen i kjærlighet og enhet, ble de helt overveldet. De 
møtte et fellesskap der sammenligning og konkurranse ikke hadde 
rom. Der hver enkelt ga av seg selv fordi ingen prøvde å ta vare på 
en maske av vellykkethet eller å holde fasaden. Ekthet, ærlighet, 
åpenhet og Jesus-fokus gjorde dem til en familie.

Etter en stund fikk alle i fellesskapet en kraftig oppvekker i 
forhold til å leve uten hykleri og bruke andre mennesker som 
målestokk. Et ektepar i fellesskapet hadde solgt en eiendom, og 
sagt at de hadde gitt hele salgssummen til apostlene. De kunne latt 
være å selge, eller de kunne ha sagt at de gav deler av summen 
– de var frie til å velge. Men ved å hykle og lyve kom Guds dom 
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Menighetsoppdelinger etter 
menneskelige forskjeller som 
etnisitet, alder eller interesse  
blir et avsluttet kapittel.

over dem, og de døde (Apg 5,1-11). Jesu ord i evangeliet etter 
Matteus der han tar et kraftig oppgjør med hykleri og falske 
fasader ble levende for alle (Matt 23,1-35). Ydmykhet, ærlighet og 
åpenhet ble et kjennetegn på de første kristne som folk la merke 
til.  

Lev i den nye pakt
Jesu befaling om å elske hverandre (Joh 13,34-35; 15,17) står fast. 
Vi elsker fordi han elsket oss først, og derfor har vi en uendelig 
kilde å øse av i møte med livets små og store utfordringer (1 Joh 
4,9-10; 4,19). Hykleri, sammenligning, partisinn og avstand prøver 
å ødelegge fellesskapet mellom oss som Guds folk. Mange bruker 
måten kristne lever sammen på som en god unnskyldning mot å ta 
budskapet vi formidler på alvor (Joh 17,21). Men når vi blir sterke i 
Guds nåde, blir vi trygge og får fred. Da slipper vi å orientere oss i 
livet ut fra andres meninger og jantelovens klamme hånd. Da går 
vi en veg der brødsbrytelse blir en del av hverdagsfellesskapet, vi 
byr på oss selv og slipper folk inn i livet vårt. Da kjenner vi ikke 
lenger folk etter ytre ting (2 Kor 5,15-16), og menighetsoppde-
linger etter menneskelige forskjeller som etnisitet, alder eller inter-
esse blir et avsluttet kapittel. Da reiser det nye paktsfolket seg, og 
Gud kan vise hvem han er midt i denne verden. n
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INSPIRASJON

Draumar om brorskap

“Så lenge eg kan minnast har eg drøymd om noko meir, 
noko anna enn den kvardagen eg levde i.” 

“Då eg var liten drøymde eg om å verta doktor. Eg fekk aldri medi-
sinsk utdanning, men draumen om å sjå folk verta friske har 
mange gongar vorte oppfylt når eg har lagd hendene på sjuke i 
Jesu namn. Mange av draumane mine er ikkje oppfylt enno, men 
eg er framleis på vandring mot målet. Må draumane frå Guds 
hjarte verkeleggjerast på jorda i mi tid og i mitt liv.”

Dette skriv Erling Thu i innledninga til boka si “Draumar frå Guds 
hjarte”. I dette nummeret av FOLK tar vi med nokre av dei drau-
mane Erling Thu har satt ord på i boka. 

Utdrag frå boka “Draumar frå Guds hjarte” 
av Erling Thu. Du kan få tak i heile boka 
frå www.bokkiosken.no.
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Eit fellesskap kor vi ikkje er redde
for å visa at vi er irriterte på 
kvarandre.

Enkle samvær
Eg lengtar etter enkle samvær av menneske
som har lært å vera seg sjølv,
og som gjev rom for og oppmuntrar alle til å leva ut 
deira eigenart
– i frigjerandre glede av å vera godteken av berre nåde.
Samvær av folk som ser Guds nåde i kvarandre
– også når dei må sanna synd og be om tilgjeving,
Samvær av folk kor varme, kjærleik, tilgjeving og omtanke
– ikkje er noko ein snakker om,
men levd liv som syner seg i haldningar, ord og gjerningar.

Mangfaldig liv
Eg drøymer om radikale kristne
som tek djuptgåande oppgjer
med keisam og øydeleggjande uniformering,
men fremjar eit mangfaldig liv
i fargerike fellesskap
ved å sleppa Kristus
og hans frigjerandre nåde til
på alle områder av livet.

Ekte og jordnært
Eg drøymer om eit kjærleiksfellesskap
kor eg kan elska og verta elska.
Eit ekte og jordnært fellesskap
kor vi har lagt bak oss 
det å ha dei rette meiningane
og dei mange maskane
vi er så flinke til å gøyma oss bak.
Eit fellesskap kor vi ikkje er redde
for å visa at vi er irriterte på kvarandre
og usamde om mange ting,
men likevel held saman
på grunn av Guds kjærleik.
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Fellesskap når vi møter
ting i livet som er for store for oss 

å meistra åleine.

Kunne vera meg sjølv
Eg drøymer om eit fellesskap
kor eg kan vera meg sjølv
med alt det inneber av menneskeleg
veikskap, vesaldom og venleik,
kor eg på den eine sida er godteken slik eg er,
og på den andre sida
vert oppgløda og utfordra
til å verta meir enn det eg kan vera i meg sjølv,
ved å leva ved Anden som ein ny skapning i Kristus.

Ta kvarandre på alvor
Eg drøymer om eit fellesskap
som tek folk på alvor
og behandlar dei som vaksne.
Eit fellesskap som verdset dei andre
sine opplevingar, røynsler og synsvinklar.
Eit fellesskap som er styrt
av von, tru og kjærleik
og ikkje tyngd ned 
av skuld- eller skamkjensle.

Som verkeleg betyr noko
Eg drøymer om eit fellesskap
som verkeleg betyr noko
for oss alle når vi møter
ting i livet som er for store for oss å meistra åleine.
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Eg drøymer om festen i Guds rike
som bordfellesskapet i kvardagen.

Som ein stor fest
Eg drøymer om det kristne fellesskapet
som Guds fest
der vi dagleg feirar
at bortkomne søner og døtre kjem heim.
Fellesskapet som ein stor fest
mykje dans og musikk,
for ikkje å snakka om eit skikkeleg stort måltid
med god mat og drikke.

Kjærleiksdansen
Eg drøymer om festen i Guds rike
som bordfellesskapet i kvardagen
i nabolaget og i storsamfunnet
der folk frå mange raser
og bakgrunnar har lagd frå seg
gjengtenking og klasseidentitet
og kjem saman for å vera glade.
Eg drøymer om å ta del
saman med mange slags menneske
i den urgamle kjærleiksdansen
som alltid er ny
mellom Far, Son og Ande.

n
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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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ANNONSE

Gi din gave til 
Ministries Without Borders Philippines

som Tone og Noralv Askeland står i på Filippinene? 

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

http://www.ministrieswithoutbordersphil.com/

Jesus fre lste meg!

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

Gud bygger sin menighet!

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

Takk Gud for gode venner

Alle  folkeslag  skal  bli  Jesu  etterfolgere.

Gjennestad Gartnerskole
Stokke i Vestfold

Festmøte
(Onsdag-Lørdag) 
kl.19:30

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

Festgudstjeneste*
(Søndag) kl.10:30

* Med egne barnesamlinger

Familieaktiviteter.

Ungdomssamlinger.

Fellesskap. Venner.

Nye bekjentskap.

Ferie, sommer og sol!

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

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

Onsdag 26.juni – søndag 30. juni 2009
Øksnes i Vesterålen
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KLASSER PÅ INTERNETT.
FORELESNINGER PÅ MP3SPILLEREN.
DISKUSJONER HJEMME FRA 
DIN EGEN STUE

“

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

Hvem som helst
Hvor som helst
Når som helst

Les mer på www.folkbibelskole.no
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Tekst: Karina Jacobsen,  
karina92@hotmail.no

Karina Jacobsen er født og oppvokst i 
Kristiansand. I 2011/2012 tok hun et 
år på Bergen bibelskole, og reiste på 

teamtur til Bolivia. Nå bor hun i Skien 
hvor hun stortrives i menighet og på 

lærerhøgskolen!

Team fra Bergen Bibelskole: Bolivia 
En stor høst

Tre spennende uker ligger foran oss. Uker med fellesskap, 
samtale, bønn, lovsang, evangelisering, drama og latter. 
Det er tid for å være Guds arbeidere i, for noen av oss, et 
ukjent land. 

Man hører ofte rapporter fra andre land, hvor det har vært store 
vekkelseskampanjer og mange tusen har tatt imot Jesus, eller om 
store forkynnere som får oppleve under, tegn og mirakler hver dag. 
Hvordan sier Bibelen egentlig at vi skal leve? Hvilken myndighet 
er det vi har fått? Paulus forteller oss at evangeliet er Guds kraft til 
frelse for hver den som tror (Rom 1,16). Markus forteller oss at vi 
skal gå ut i hele verden å forkynne evangeliet for alle som Gud har 
skapt (Mark 16,15). Og dette fikk være med på i Bolivia. Ikke fordi 
vi har store navn, taleferdigheter eller rike foreldre, men fordi vi er 
barn av Kongen! Kong Jesus som gav avkall på sitt eget og var 
lydig til døden (Fil 2,7-8). En konge som gav oss del i hans arv, når 
vi tror på hans navn (Ef 1,11). 

Et møte med Guds familie
Åtte spente nordmenn dro fra Bergen, en regnfull morgen i april 
2012. Noen skulle besøk Bolivia for syvende gang, andre for første 
gang. Bente Askeland ble som teamets egen mor på turen, og 
Norleif Askeland skulle igjen få utforske Bolivias skatter! Spente 
og glade reiste vi: Johanna Sosa, Kirubel Hailu, Liv Jorunn Haugen 
og meg fra bibelskolen, sammen med Marte Askeland og Stine 

PERSONLIG HISTORIE

Dans og drama for skolen vi bodde på i landsbyen i 
Amazonas. (Foto: Bente Askeland)
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Helen Fjelltvedt. Sent torsdag kveld ankom vi Bolivia. Vi drog rett 
på et møte i menigheten ”La Parabla de Fe”, som er ledet av David 
og Violeta Larsson. 

Der ble vi ønsket varmt velkommen av en gjeng full av glede 
og takknemlighet til Gud, med masse klemmer og vakre smil. Vi 
følte oss med en gang som hjemme! Det var godt å få kjenne at 
uansett hvor i verden vi er, så vil vi alltid føle oss hjemme der 
Guds familie er. David og Violeta hadde et fantastisk hjem og 
“base”, hvor vi fikk bo det meste av oppholdet. Der møtte vi to 
svenske gutter som var et år på misjonsreise i Bolivia, og som fort 
ble en naturlig del av teamet vårt. 

Høsten er stor
Den første uka i Cochabamba ledet Gud oss i ferdiglagde gjer-
ninger fra skole til skole, marked til marked, fra politistasjoner og 
militærbaser til byledelsen! 

Den første dagen i Bolivia skulle vi til en skole og forkynne 
evangeliet til barn i klasserommene. 3–4 stykker av oss gikk inn i 
hvert klasserom for å forkynne evangeliet, på 10–15 minutter. Så 
delte vi ut Det nye testamentet på spansk og engelsk, og samlet inn 
kontaktinformasjon for oppfølging av dem som ønsket å ha Jesus 
som Herre og Frelser i livet sitt. Jeg delte ut i fra Johannes 3,16 om 
hvordan Jesus kom til verden for at vi skulle få evig liv, og hva det 
betyr for meg og for dem. Etterpå gikk jeg rundt og snakket med 
barna, med den lille spansken jeg kunne, eller gjennom en tolk. 
Flere ganger opplevde jeg både barn og lærere med blanke øyne og 
stor takknemlighet for det vi hadde delt med dem. De ønsket å få 
del i det Guds kjærlighet. 

Vi opplevde stor åpenhet i Bolivia mens vi var der. Siden de 
fleste har katolsk bakgrunn har mange hørt om Jesus, men ikke så 
mange har tatt imot Jesus som Herre og Frelser. Plutselig stod vi 
midt i en stor høst, og fikk oppleve Lukas 10 på nært hold: 

Høsten er stor, men arbeiderene få. Be derfor høstens herre sende ut 
arbeidere for å høste inn grøden hans. Gå av sted! (Luk 10,2-3a) 

Plutselig stod vi midt i en stor 
høst, og fikk oppleve Lukas 10 på 

nært hold!

Livlige barn på søndagsmøte i Punata. Bibel-
skoleteamet delte om identitet i Kristus, og sang 
”Hvem er jungelens konge” på spansk. (Foto: 
Karina Jacobsen)
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Teamwork
Når vi skulle ut og forkynne evangeliet hadde vi med oss Det nye 
testamentet som vi delte ut. Inne i biblene lå en brosjyre med 
informasjon om en lokal menighet som vi samarbeidet med. Vi 
gikk i grupper på 2–5 stykker, hvor vi var noen norske og noen 
spansktalende som kunne oversette og snakke direkte på spansk 
med dem vi snakket med. 

En hendelse jeg husker spesielt godt, var på et av markedene. 
Jeg og ei dame fra den lokale menigheten kom i kontakt med ei 
dame på gata som tydelig hungret etter mer av Gud. Da jeg 
begynte å snakke om Guds kjærlighet til henne og familien hennes 
begynte bare tårene hennes å trille. Hun stod midt i en vanskelig 
situasjon, og vi fikk være et bønnesvar for henne midt i i hennes 
liv og situasjon. 

Det var også utrolig godt og inspirerende å samarbeide med 
bolivianere; slik kom vi mye nærmere deres kultur og hverdagsliv. 
En dag var vi ute på et marked sammen med ungdommer og 
voksne fra en menighet i nærheten. De kunne fortelle oss hvordan 
det var å være kristen i Bolivia – og vi inspirerte hverandre til å 
leve livet med Jesus der vi var. 

Hunger
Folk flokket seg rundt oss på markedene; alle ville ha tak i en 
bibel! Når vi forkynte evangeliet, kunne vi se lengselen etter noe 
mer i øynene deres. De ønsket kontakt med en himmelsk Far som 
bryr seg om hvordan de har det! En venn som ser hver enkelt i et 
folkehav av ulike mennesker. Politimenn og militærfolk på rekke 
og rad, med høy røst, proklamerte Jesus som sin Herre og Frelser. 
Vi fikk bryte inn midt i arbeidsdagen hos byledelsen i landet, og 
tårene rant fordi de har blitt møtt av Gud! Det viser at ingen ting 
er umulig for Gud. Herrens ånd er over oss når vi går på hans ord. 

Fra Cochabambas yrende folkeliv og sommertemperaturer, på 
reise gjennom La Paz’ kalde morgener, kom vi fram til et fuktig og 
varmt klima i en landsby i Amazonas. Også her fikk vi oppleve 
Guds ledelse! Vi bodde hos en fantastisk familie som drev en 
barneskole og menighet der. De var ikke veldig mange – men vi 
vet at Gud bare så vidt hadde begynt å gjøre noe de få dagene vi 

Den første uka i Cochabamba ledet 
Gud oss i ferdiglagde gjerninger fra 
skole til skole, marked til marked, 
fra politistasjoner og militærbaser 
til byledelsen!

Norleif i fyr og flamme – hva gleder hjertet hans 
mer enn Guds godhet på markedene i Bolivia og 
et fantastisk godt team!  (Foto: Karina Jacobsen)
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var der. Vi forkynte evangeliet på gatene og på militærbasen, og 
rundt 30 stykker tok imot Jesus! Jeg vet at mange såkorn er blitt 
sådd i denne landsbyen, og Gud holder på å utruste mennesker til 
å nå folket der. 

Det sterkeste for meg var møtet med enkeltpersoner. De fortalte 
sine historier med tårer i øynene og sa at vi hadde kommet med 
svaret: Jesus Kristus! Mange av de jeg snakket med hadde en 
katolsk bakgrunn, og satt fast i religiøse aktiviteter og tanke-
ganger. Noen menn på en markedsplass ble så overveldet over at 
evangeliet var så enkelt. En kvinne møtte så stor kjærlighet og 
godhet – hun forstod at Gud virkelig brydde seg om henne. Guds 
ord vender aldri tomt tilbake! Jeg ber om at det som ble sådd de 
dagene vi delte Guds ord inn i menneskers liv, skal vokse. For det 

Karina, Johanna og Kirubel er spente før 
første skolebesøk i Cochabamba. (Foto: Norleif 
Askeland)
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er hans evangelium vi forkynner, Guds kraft til frelse for hver den 
som tror. 

Et liv i ånd og sannhet
Vi har virkelig fått erfare at Gud griper inn i alle situasjoner, og at 
han har fullstendig kontroll! Uansett hvor mye vi planlegger og 
tilrettelegger, så er det viktigste å spørre Gud. Når vi gir Gud rom 
på alle områder av livet, vil vi oppleve Guds trofasthet. Det handler 
ikke om store forkynnere eller store ord, men det handler om 
lydighet til vår Far. Vi er sendt for å elske hverandre og vår neste 
som oss selv. Det er et radikalt budskap, men om folk rundt oss får 
se denne kjærligheten så vil de få en berøring av Gud. 

Min lengsel etter denne turen er at folk her hjemme i Norge, 
midt i hverdagslivet, skal få møte denne kjærligheten som gjør at 
de drives til omvendelse. Det er ett liv, et liv i ånd og sannhet (Joh 
4,24). n

Uansett hvor mye vi planlegger og 
tilrettelegger, så er det viktigste å 
spørre Gud.
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Tekst: Gunn Ørnes,  
gunn.ornes@gmail.com

Gunn Ørnes, gift med Paul. Bosatt 
i Alsvåg i Vesterålen. Tre voksne 

barn, ti barnebarn. Lærer ved 
Alsvåg skole.

INSPIRASJON

Alltid beredt – alltid på nett

I Bibelen står det: Be uavbrutt (1 Tess 5,17). Dette var 
lenge et vers i Bibelen som jeg ikke forsto eller klarte å 
forholde meg til personlig. Jeg anså det som umulig – og 
veldig slitsomt – å skulle be hele tiden. 

Helt siden jeg var ei lita jente, har jeg bedt til Gud. Hver kveld 
når jeg la meg ba jeg for familien, for verden og for hendelser jeg 
visste lå foran. Jeg ba både når jeg var trist og når jeg var glad. 
Gud har alltid vært en nær og trygg person i livet mitt. Jeg vokste 
opp med foreldre som ba, og med besteforeldre som daglig satte 
seg ned og ba slik at jeg kunne høre det gjennom veggen. Dette 
har nok vært med på å forme forholdet mitt til bønn.

Toveiskommunikasjon
Ifølge Store norske leksikon er bønn “ulike former for  
kommunikasjon mellom mennesker og høyere makter”. Mange av 
oss har en travel hverdag og rekker kanskje så vidt å sende opp en 
liten bønn på morgenkvisten, eller utpå kvelden før man sliten 
faller ned på puta for å få noen timers søvn. 

Kommunikasjon kan være enveis- og toveis-. I enveiskommu-
nikasjon handler det om en aktiv sender og en passiv mottaker, 
mens i toveiskommunikasjon veksler man mellom å lytte og å 
snakke. Jeg har nok ofte praktisert enveiskommunikasjon fra meg 
til Gud, for deretter å haste videre med dagens gjøremål. Gud hører 
disse bønnene også, men leser vi Guds ord finner vi at Gud ikke er 
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en passiv mottaker. Han har en sterk kjærlighetsrelasjon til oss 
mennesker, og kan ikke annet enn å respondere når vi henvender 
oss til ham. Derfor er det viktig at vi er bevisst på at vi har med 
Den levende Gud å gjøre, og at han ønsker å snakke med oss. 

Lytt til Gud
Vi er skapt “ved ham og til ham” (Kol 1,16). Jeg tror – og har 
erfart – at mye spennende kan skje dersom jeg tar meg tid til å 
være stille og lytte til Gud. Jeg kan dele et eksempeI: 

I mange måneder har jeg kjent at Gud har bedt meg invitere 
godt voksne mennesker til å samles for å samtale om enkle, viktige 
tekster i Bibelen. Men hvordan skulle jeg gå fram? Skulle jeg 
henge opp plakat? Skulle jeg lage et åpent arrangement, der jeg 
sannsynligvis ville få respons fra de kristne først og fremst? Jeg 
var i ferd med å legge det hele litt på vent, da jeg en morgen 
gjorde noe helt konkret. Under min morgenstund med Gud la jeg 
saken fram og ba om konkret råd. Deretter bestemte meg for å 
være stille. Før bønnestunden var ferdig hadde han vist meg 
hvordan jeg skulle gå fram, og hvem jeg skulle invitere. Nå er invi-
tasjonene delt ut på døra. Ingen av dem er møtegjengere, men alle 
svarte positivt på invitasjonen. Gud har alltid noe han vil si oss, 
bare vi tar oss tid til å lytte, og lar ham slippe til.

Bønn i Den hellige ånd
Som ung gikk jeg på folkehøgskole sammen med et par pinse-
venner. Jeg undret meg veldig over at disse jentene kunne sitte og 
be sammenhengende i en hel time. Med min lutherske bakgrunn 
kunne jeg ikke forstå hvordan de holdt ut, eller hvordan de klarte å 
finne på noe å be om så lenge. 

Da jeg som voksen ble døpt i Den hellige ånd, og etter hvert i 
vann, åpnet en ny åndelig dimensjon seg. Bønnelivet fikk en 
dypere mening, og jeg fikk en større forståelse av hva bønn 
egentlig er. Jeg skjønte mer og mer at vandringen med Jesus ikke 
handlet om å ta meg sammen for å holde ut i bønn. 

Det å kunne be i tunger, eller med Åndens språk, ble en kjær-
kommen opplevelse som gav nye og spennende muligheter, og 
førte til dypere kommunikasjon med min himmelske Far. Ikke bare 

Gud har alltid noe han vil si oss, 
bare vi tar oss tid til å lytte.
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kunne jeg tilbe ham, men jeg fikk erfare et rikere bønneliv der 
kjappe minutter fort ble til flere kvarter – og plutselig forsto jeg de 
unge pinsevennene. 

Før jeg selv mottok denne gaven, lurte jeg veldig på hva 
tungetale var. Tungetale er et bønnespråk der ord og lyder ikke gir 
mening eller forståelse i vårt språkøre. Bibelen sier:

For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. 
Ingen kan forstå ham, for han taler hemmeligheter ved Ånden.  
(1 Kor 14,2)

Det er et hjertespråk på en måte, og når hendelser eller 
mennesker blir lagt på mitt hjerte, hjelper Ånden meg både når jeg 
ber med ord og når jeg bruker dette bønnespråket. En annen plass 
står det: 

Ånden kommer oss til hjelp i vår svakhet. (Rom 8,26) 

Derfor trenger jeg ikke å være redd for å øse ut hjertet mitt for 
Gud.

Bønn i hverdagslivet
Gjennom uka er bønn en naturlig del av livet mitt. Jeg ber på jobb, 
hjemme, når jeg går eller sykler meg en tur, eller når jeg går på 
fjellet. Da er særlig bønn i tunger et viktig redskap. Det å bruke 
mulighetene til å be for folk der en ferdes er et privilegium, og 
mange blir velsignet og bedt for på denne måten.

I den livsfasen jeg er i nå, har jeg stort sett mulighet til å starte 
dagen med å be og lese i Bibelen før jeg går på jobb. Det betyr at 
jeg setter vekkerklokka på ringing en halv time eller tre kvarter før 
jeg trenger å stå opp, og bruker tid med Gud. De gangene jeg av en 
eller annen grunn ikke får min “åndelige dose” på starten av 
dagen, kjenner jeg at det mangler noe viktig når jeg går ut døra 
om morgenen.
Jeg vet at Jesus går med meg i hverdagen uavhengig av om jeg 
har fått tid til en stund med ham eller ikke. Men Bibelen oppfor-
drer oss til å “ta på Guds fulle rustning” (Ef 6,11-18), og det er et 

Tungetale er et hjertespråk 
på en måte.
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godt råd! Det gir frihet og balanse i livet å starte dagen med å lese 
Guds Ord, la Ordet tale til meg, og deretter både takke Gud og 
legge fra meg hos han små og store ting som ligger på hjertet mitt. 

I mange år har jeg vært en del av et lite bønnefellesskap som 
møttes ukentlig for å be en times tid sammen. Denne høsten har vi 
i menigheten bestemt oss for å samles en kveld i uka i mindre 
gruppefellesskap. Jeg er veldig takknemlig til Gud for at gruppa jeg 
er med i vektlegger bønn for- og med hverandre!

Alltid beredt
Akkurat nå mens jeg sitter her og skriver, tikker ei melding inn på 
mobilen. En i menigheten kaller spontant sammen til bønn for en 
familie som er hardt prøvet. Når jeg kommer inn på bedehuset, er 
folk fra flere menigheter samlet for å be for denne familien. Jeg 
tror vi berører Guds hjerte på en spesiell måte når vi søker sammen 
i bønn og på den måten viser omsorg for mennesker i vanskelige 
situasjoner. 

I fjor fikk jeg ei lita flaske med salveolje i gave fra en person. 
Jeg ble så glad! Det utfordret og oppmuntret meg til å be med 
større frimodighet for syke. Når jeg ber for syke stiller jeg meg i en 
sårbar posisjon. Da må jeg bare legge alt i Guds hånd og søke hans 
hjelp og nærvær. Det er viktig å tenke, og formidle til den jeg ber 
for, at det bare er Gud som kan gripe inn i situasjonen – det er ikke 
min egen kraft som virker. 

Å være et bønnemenneske kan også være tungt. Det krever 
utholdenhet og forsakelse, og kan forårsake smerte, frustrasjon og 
skuffelser. Noen ganger forstår vi ikke hvorfor utfallet på en situa-
sjon blir slik den blir. 

La oss si at en syk person som vi har salvet og bedt for, 
kjempet i bønn for, og brukt tid sammen med, likevel dør. Da 
kjenner vi at det gjør vondt, og vi blir kanskje skuffet over Gud. 
Da er det viktig å ha noen å snakke med og be sammen med. Vi 
kan løfte smerten vår til Gud og være stille innfor ham. Vi må 
alltid huske på at vi ser stykkevis, mens Gud ser helheten. 

Jeg tror vi berører Guds hjerte på 
en spesiell måte når vi ber sammen 
og viser omsorg.
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Bønn på mange måter
Bønn har ulike uttrykk: Felles bønn, bønn alene i lønnkammeret, 
bønn for syke, bønn i Ånden, tilbedelsesbønn, takk- og lovpris-
ningsbønn, osv. For meg flyter alle disse uttrykkene sammen til et 
helhetlig liv der jeg får tilbe Gud i lovsang og tilbedelsesanger, 
kommunisere med han gjennom ord der jeg forteller ham hva han 
betyr for meg, og der jeg legger av bekymringer og lytter til hans 
råd. Jeg syns det er så fint å ha mange måter å uttrykke min kjær-
lighet til Gud, og utøse behov på!

Av og til kan hendelser bli lagt på hjertet mitt på en så sterk 
måte at jeg må legge meg ned på kne for å øse ut hjertet mitt for 
Gud. Det kan også skje noen ganger når jeg kjenner anger eller er 
lei meg for at jeg ikke har gjort ting som Gud har minnet meg på å 
gjøre. Å bøye kne eller gå ned på kne, forbindes gjerne med over-
givelse, uttrykk for sterke ønsker eller fortvilelse. Det er godt å 
ligge i den posisjonen foran Guds trone. For meg oppleves slike 
stunder som en renselse i livet mitt. Og de gangene jeg kjenner at 
ting er bedt gjennom, at jeg får følelsen av at jeg er ferdig med å 
be for en sak, oppleves det som en lettelse og frihet. Jeg kan 
kjenne konkret at Gud har løftet byrden av hjertet mitt. 

Nå som jeg har Den hellige ånd og tungetale, skjønner jeg at 
det går an å be “uavbrutt” gjennom hverdagslivet. For meg betyr 
nå ordet “uavbrutt” at jeg kan be for mennesker og situasjoner 
mens jeg f.eks. står i dusjen eller er på vei til butikken. Vi har fri 
adgang like inn til nådens trone, der vi kan finne barmhjertighet 
og nåde til hjelp i rett tid (Hebr 4,16). For et privilegium! n

Jeg syns det er så fint å ha 
mange måter å uttrykke 

kjærlighet til Gud på.

Gunns tre bønnetips
• Dersom du ikke er døpt i Den hellige 

ånd, oppsøk noen kristne som kan 
legge hendene på deg og be om at 
du skal få tungetale og bli åndelig 
utrustet. Praktiser tungetale når du 
er for deg selv, slik at du trener deg i 
å høre din egen stemme og de “rare” 
ordene. Etter hvert vil du få et naturlig 
forhold til å be i tunger, under alle 
forhold.

• Bruk tid sammen med Gud i stillhet. 
Lytt etter hva Gud minner deg om. Be 
ut dine åndelige behov og lengsler. 
Gud elsker slike bønner! Be om at han 
må vise deg hvem du skal be for og 
hva du skal be om. 

• Finn “bønnevenner” du kan be 
sammen med. Bli enige om emner 
dere vil be for, og vær med å forandre 
verden omkring deg. 

Massse lykke til! 
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AnnOnsE

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

Pris kr 175,- 
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Tekst: Alette Helland Haga,  
alette.haga@gmail.com

Alette H. Haga er født og oppvaksen 
på Stord, saman med mor og tre 

søsken. Ho er no førskulelærarstudent 
og mor til ei jente på 4. Ho vart frelst 
for to år sidan, og i juni vart ho gift 

med Hans Kåre Isdal.

“I anledning eige ønske  
om å finne sanninga”

PERSONLIG HISTORIE

Ein kveld i mai visste eg kva eg måtte gjere, utan å vite 
korleis.  Eg låg i senga og kjende på stress, angst og 
fortviling. Godt over midnatt kunne eg kjenne korleis roa 
senka seg – eg vart fylt med fred. Det var som om eg 
fekk spørsmålet: ”Er du klar til å overgi deg?”. Eg svarte 
ja og tårene fossa av lette.

Då eg var ti år vart faren min alvorleg sjuk. Legane sa at det var 
50% sjanse for at han ville overleve. Eg valde å søke Gud. Eg byrja 
å tru på Gud og be. Og faren min kunne etterkvart vende tilbake til 
livet med god helse. Etter dette bønesvaret byrja eg å gå i bedehus-
miljøet, på kristen ungdomsklubb, og i bibelgruppe. Andaktane 
hugsar eg ikkje så mykje av, anna enn at synd var eit ord som 
gjekk igjen. Me fekk høyre om Gud, om dei ti boda som måtte 
haldast, og om Jesus og at han hadde døydd på krossen for oss. 
Men eg fekk ikkje heilt taket på kva det eigentleg innebar for meg 
at Jesus hadde døydd på krossen.

Holdt avstand til Gud
Som 16- åring  opplevde eg ei personleg krise som gjorde at eg 
gradvis mista trua. Som eit resultat av dette, opplevde eg noko 
spesielt ein kveld under lovsongen – som alltid hadde vore min 
favorittdel. Det var var akkurat som om eg tok eit skritt tilbake og 
såg på meg sjølv som stod der saman med mange andre 
ungdommar og song: ”Eg tilber deg, Jesus” med hendene  i veret. 



  53

Alette saman med Elin Stenbråten. 
(Foto: Olav Bjørkum )
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lien eller kretsen hennar. Å kjenne på fred og ro var generelt sett 
uvanleg for meg. 

Etter kvart fikk eg vite at Elin var ein kristen. Sjølv om eg 
lengta etter den same freden eg såg hos Elin, heldt redselen og 
skepsisen meg igjen frå å få Jesus inn i livet mitt. 

Gud forsørgjer
Hausten 2010 spurde eg Elin om me kunne lese i Bibelen saman. 
Eg var på søken etter sanninga, nysgjerrig på om den freden Elin 
hadde var frå Gud, og i såfall om den freden var for meg og. Eg 
var trygg på at Elin og søskenbarnet mitt som også er kristen, ville 
vere ærlege og følgje mitt tempo utan å presse trua deira på meg. 
Dei hadde teke imot meg som eg var heile vegen, derfor stolte eg 
på dei. Elin gav meg ein bibel til odel og eige, og i den står det: ”I 
anledning eige ønske om å finne sanninga.” 

Eg leste ikkje mykje i Bibelen, men det var eit ord der eg dvelte 
ved heile den hausten:

Difor seier eg dykk: Ver ikkje urolege for livet, kva de skal eta, og kva 
de skal drikka, eller for kroppen, kva de skal kle dykk med. Er ikkje 
livet meir enn maten og kroppen meir enn kleda? Sjå på fuglane 
under himmelen! Ikkje sår dei, ikkje haustar dei, og ikkje samlar dei i 
hus, men Far dykkar i himmelen før dei likevel. Er ikkje de mykje 
meir enn dei? (Matt 6,25-26)

Her seier Jesus at eg ikkje skal bekymre meg, og at eg er verdifull 
for Gud. Heile tida var eg bekymra, og eg ville ikkje akkurat ha 
plassert meg sjølv i kategorien verdifull. Og at Gud skal vere 
forsørgjaren, var ganske uforståeleg for meg. Eg byrja å be, utan 
tru: 

”Kjære Gud. Dersom du eksisterer, høyrer meg, og bryr deg nok 
til å svare... så er du òg i stand til å sjå det eg står oppi...”

Eg skulle så gjerne hatt bønesvar, men trudde ikkje eg ville få 
det. Men Gud svara. Nokre svar gjekk på det økonomiske: fleire 
gongar eg ikkje hadde pengar til mat, var det plutselig pengar på 
konto likevel. Kvar gong når eg verkeleg trong det. Men framleis 
var eg skeptisk, og det skulle sju månadar til med overbevising. 

Eg var på søken etter sanninga, 
nysgjerrig på om den freden Elin 

hadde var frå Gud.
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Brått kjendest det som om eg var med i ei sekt, og heile biletet 
verka skrullete for meg. 

Heile perioden eg hadde kalla meg for kristen, hadde eg hatt 
eit usunt og valdsamt fokus på synd og skyldkjensle. Det kunne 
ikkje vere frå Gud, og det skulle eg aldri tilbake til, tenkte eg. I 
byrjinga var eg nok litt skuffa over Gud. Dersom han fanst så 
burde det ikkje vere så mykje skyldkjensle og fordøming involvert. 
Eg kjende eit opprør, og eg skulle finne meg sjølv. I den perioden 
visste eg ikkje heilt om eg trudde på Gud eller ikkje. Eg slutta å be, 
og heldt avstand til Gud og alt det eg tenkte måtte ha med Gud å 
gjer. Kom eg i samtale med nokon om tru, om dei var aldri så 
overbevisande, avfeide eg det med “om det er noko meir mellom 
himmel og jord er det ikkje opp til meg å definere kva, kven, og 
korleis”. Seinare kom eg inn i eit rockar-miljø og møtte han som 
vart far til barnet mitt. Me flytta saman og ni månader seinare 
fødde eg dottera mi som nittenåring. 

Møte med fred
Store delar av livet mitt har eg hatt snev av depresjon, og angst 
har eg hatt sidan eg var tre år gamal. Svangerskapet mitt var 
veldig tungt og eg vart ganske deprimert. Då søkte eg hjelp, med 
den tanken at eg skulda barnet mitt å jobbe så mykje med meg 
sjølv som mogeleg for at minst mogeleg skulle gå ut over henne. 
Eg kom inn i vaksenpsykiatrien, og fekk ekstra samtalar på helse-
stasjonen i tillegg. 

Då dottera mi var seks veker gamal, var eg på eit hudpleiekurs. 
Der møtte eg Elin L. Stenbråten. Då eg skulle på seksvekers 
kontroll med dottera mi, viste det seg at Elin var den nye helsesøs-
tera vår. Eg hadde mange samtalar med Elin, og ho skjøna fort at 
eg var i eit usunt forhold med kjærasten eg hadde då, hadde lite 
nettverk rundt meg og at utfordringane var mange i kvardagen 
min. Ho kom på nokre heimebesøk, og etterkvart inviterte ho meg 
heim til familien sin, gjerne på lunsj eller middag. 

Det var noko spesielt ved Elin, og familien hennar, som eg 
ikkje kunne setje fingeren på. Den einaste måten eg kan beskrive 
det på er at eg kjende fred og ro når eg var saman med ho, fami-

Eg kjende fred og ro når eg var 
saman med Elin.
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“Er du klar til å overgi deg?”
Ein kveld i mai visste eg kva eg måtte gjere, utan å vite korleis. Eg 
låg i senga, kjende på stress, angst og fortviling og bad til Gud. 
Godt over midnatt kunne eg kjenne korleis roa senka seg – eg vart 
fylt med fred. For ein person med angst var denne overveldande 
roa uforståeleg. Det var mange usvarte spørsmål i hovudet mitt, 
men akkurat då visste eg at alt kom til å gå bra. Etterpå var det 
som om eg fekk spørsmålet: ”Er du klar til å overgi deg?”. Eg svarte 
ja og tårene fossa av lette. Nokre dagar etterpå sende eg melding 
til Elin der eg skreiv: ”Eg har sagt ja til Gud!”. Litt uventa fekk eg 
eit spørsmål tilbake om kva eg hadde sagt ja til. Eg vart litt 
forvirra og visste ikkje heilt kva eg skulle svare. Eg fant ut at då eg 
sa ja, gav eg livet mitt til Jesus og bekrefta at eg trur at Jesus er 
Guds son.

Gud heier på meg
Av mitt første møte med husgruppa i Kristent Fellesskap på Stord,  
hugsar eg lite, anna enn at Gud hadde mykje å seie til meg den 
kvelden, og at det var mykje gledestårer av overveldande takk-
semd. Eg vart overvelda over kor godt eg vart teke imot, kor 
varme, imøtekomande og omsorgsfulle personane som sat der var 
mot meg, og ikkje minst over at Gud brydde seg om meg. 

I tida etter syntest eg at det var vanskelig å følgje Jesus, men 
eg ønskte å bli kjent med han. Det var så mykje nytt, nye måtar å 
tenkje på, ny livsstil, mykje i Bibelen eg ikkje skjøna der og då. Eg 
er slik at eg har vanskeleg for å gi meg hen til noko så lenge eg 
ikkje forstår det. Det var mykje eg las i Bibelen og som eg lærte 
som eg ikkje forstod. Eg kunne diskutere meg blå, men det enda 
alltid med at ordet vart openberra for meg, anten ved å lese i 
Bibelen eller i samtale med andre. Eg måtte rett og slett lære på 
den harde måten – at Guds ord er der til vårt beste. Eg har prøvd å 
gjere ting på min måte, og eg endar alltid opp med å gjere det på 
Guds måte til slutt, fordi det er berre det som fungerer.

Etter å ha lese eit emnestudie om dåp, og sett kva Bibelen seier 
om temaet, bestemte eg meg for å la meg døype. Før dåpen kjende 
eg på ein åndskamp. Eg visste med heile meg at eg ville ha Jesus i 
livet mitt, og at eg ville følgje han for resten av livet. Likevel 

Då eg sa ja,  
gav eg livet mitt til Jesus.
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dukka mange tvilsspørsmål opp i hovudet mitt i alle mulige slags 
situasjonar: “Koffor skal Gud gjere noko for meg? Han der har det 
mykje meir vanskelig enn meg. Ho har mykje større talent enn meg 
(osv)...” Det kom stor motgang i livet mitt på den tida, og eg var 
midt i mange tøffe og umulige situasjonar. Det var fleire gonger eg 
berre hadde lyst til å gi opp, og tenkte: “Eg klarer ikkje dette!”. 
Trass i motgangen eg opplevde kjende eg tydeleg at Gud var ved 
mi side heile vegen. Eg hadde aldri vore meir sikker på noko i heile 
mitt liv enn denne avgjerdsla då eg let meg døype i vatn 18. 
desember 2011. 

Det var vanskelig følgje Jesus utan å vite kva som står i 
Bibelen, samtidig som det var vanskelig for meg å vite kor i 
Bibelen eg skulle begynne å lese for å bli kjent med Jesus. Elin og 

Alette og dottera Abelone Susan på 4 år. 
(Foto: Hans Kåre Isdal Haga)
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fleire andre rundt meg sa at foreldre heier fram eit barn som lærer 
å gå, utan fordømming når det fell. På same måte vil Gud heie 
fram mine framsteg, om det så er babysteg. Gud vil ikkje 
fordømme, men glede seg over min vekst. 

Nytt liv
Tida før eg vart frelst er eit liv eg ikkje er stolt av, og det hender eg 
tenkjer tilbake på mitt tidlegare liv med sjølvfordømming. Så 
hugsar eg at det gamle livet er dødt og begravd, og at eg er tilgitt. 
Eg ser at forskjellen på den gong eg trudde på Gud i tenåra og trua 
mi no er at den gongen prøvde eg å leve livet på eiga hand. Tidle-
gare handla mykje av trua mi om skyldkjensle. No handlar det om 
at Jesus gav livet sitt for meg, og gjennom dåpen har eg fått nytt 
liv. I det nye livet har eg funne min egentlige identitet i Jesus. Slik 
eg ser det, har har eg prøvd å finne meg sjølv store delar av livet 
mitt, slik mange ungdomar gjer. Eg klarte ikkje å finne meg sjølv 
før eg inviterte Jesus inn, då det er kun med Jesus på innsida at eg 
er komplett. Etter eg sa “ja” til eit nytt liv, har det kome fram 
mange nye sider i meg som tidlegare har vore skjulte. Det kan 
sammenliknast med å gå igjennom eit liv utan å sjå fargar, til ein 
kvardag med faresprakande omgivnader. 

Jesus lever i meg, og eg har aldri vore så velsigna som no. Det 
er klart at det kjem prøvingar og at ting kan vere vanskelege, men 
det er som eit ordtak eg har høyrt seier: ”Faith doesn’t makes 
things easier, but possible”. Jesus har aldri lova meg eit enkelt liv, 
men gitt meg eit løfte om at han ALLTID skal vere med meg. n

Alette, mannen Hans Kåre og dottara.  
(Foto: Hans Kåre Isdal Haga)
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Tekst: Norleif Askeland,  
norleifas@gmail.com

Norleif Askeland, gift med Bente. 
Bosatt på Sotra. Tre voksne barn. 

Lærer på Bergen Bibelskole, kursleder 
i Folk Bibelskole og menighetsleder på 

Sotra.

Travle tider og dårlege utsikter for 
framtida

HVERDAGSKOMMENTAR

«Når du får barn, er det tid for å starta menighet», høyrde 
eg ein god mann seia. Han visste kva han snakka om, for 
det var nett det han hadde gjort sjølv, og det med stor 
suksess.

Å få barn er ein høgst naturleg del av livet, spesielt om ein er gift 
med eit menneske av ulikt kjønn og er glad i den ein er gift med. 
Det er lett å tru at det å få barn gjer livet så travelt, at ein mest 
ikkje har tid til å leva. Kva som gjer at ein har betre tid til å leva 
når ein har fått tre barn, har truleg å gjera med at ein har vakse på 
erkjenninga av at: leva lyt ein gjera i alle fall. Det finst lett gjen-
kjennelege kjenneteikn på mange av dei som blir foreldre. Eit av 
kjenneteikna, er overtydinga om at dei som ikkje har barn, har 
veldig god tid til alt, sidan dei altså ikkje har barn. Eit anna kjen-
neteikn, er overtydinga om at dei som har store og nesten vaksne 
barn, har veldig god tid fordi deira barn er så store at dei greier 
seg sjølv.

“Dette er sjølvsagt ei stor misforståing”, meiner dei som har 
store barn. “For det var ikkje farleg den gongen barna var små, og 
berre åt og sov og leika med naboungane og berre trong litt hjelp 
med leksene, smør på skivene og eit plaster i ny og ne”. 

“Håh! Kom igjen når dei vert større!” Før skulle dei berre 
køyrast på fotball ein gong eller to i veka. No skal dei køyra sjølv 
frå dei er 16, med den av foreldra ved sida av, som har minst frykt 
mellom øyra og mest is i magen. Og dermed har alle dei fine 
teoriane om arbeidsfordeling i heimen gått fløyten, drivstoffutgif-
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tene har auka og i nokre tilfelle må jammen den av foreldra med 
mest is i magen, ha eige budsjett for bilsjuketablettar i så mange år 
som han har ungar til.

“Dessutan”, meiner dei som har store og nesten vaksne barn, 
“var det no enkelt å køyra dei til trening den gongen dei var små. 
For det var no kvar tysdag og kvar torsdag. Same klokkeslettet og 
lett å planleggja.  

Men no! No lyt ein rykkja ut til alle tider av døgnet, for å 
henta mopedar som har vorte avskilta, slepa bilar som har stogga, 
ta mekanikarutdanning på kveldstid og svelgja kamelar så store 
som bamsemums fordi du er endå meir glad i dei enn nokon gong 
før. Og endå meir stolt óg, forresten”.

Men ein ting lyt dei vedgå, dei som har barn rundt 20 års-
alderen: Leksehjelpa er det slutt på! Og takk og pris for det! For 
korleis skulle ein fått tid til å hjelpa dei med leksene, når ein skal 
hjelpa dei med flytting og oppussing og innkjøp av møblar, gje råd 
i kjøp og sal av husvære, forklara alt med lita skrift, læra dei alt 
ein har brukt halve livet på å læra seg sjølv og endå ha tid igjen til 
å vera far og mor. Eller var det det som var å vera far og mor?

Før, måtte ein ha god tid til å prata med dei om ting som 
skjedde på skulen, for å hjelpa dei til å forstå andre, takla ting rett 
og sigra i alle utfordringane som råkar unge liv. No går dei 
heldigvis ikkje på skulen lenger, men behovet for å snakka saman 
har ikkje nett minka, når dei er involverte i lovsongsteam, 
ungdomsarbeid, gruppeleiarskap, menighetsplanting, teamturar, 
misjonsreiser, planlegging av nyttårsfestivalar og mange andre 
herlege saker som vi takkar Gud for at dei er med på og som er 
breiddfulle av utfordringar.

Mykje endrar seg, men ein ting er det same: Dei 24 timane vi 
alle har fått, til å gjera det Gud vil. Omlag sju av desse får vi prøva 
å sova så godt det let seg gjera, og alle som ikkje må på nattskift, 
har fått natta til å sova på. Heile dagen har vi til å arbeida, og det 
er berre heilt utruleg kva vi kan få gjort på ein dag om vi berre 
ikkje kastar tida vekk på å lura oss sjølv til å tru at alle andre har 
så mykje betre tid. Ein kan alltid ha draumar om ei roleg framtid. 
Men slik blir det neppe! n

Mykje endrar seg, men ein ting er 
det same: Dei 24 timane vi alle 
har fått, til å gjera det Gud vil. 
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Tekst: Stein Ørnhaug,  
steinorn@gmail.com

Stein Ørnhaug er gift med Kjersti, har 
to barn, bor i Bergen. Har jobbet som 
lærer og rektor ved Bergen Bibelskole, 

og i en årrekke har han og Kjersti 
vært sentrale lovsangsledere i Kristent 

Fellesskap.

Jesus er en brudgom som elsker sin brud inderlig. Han har 
satt opp et banner over menigheten hvor det står 
«KJÆRLIGHET»! Og akkurat i disse dager inviterer han 
igjen sin elskede menighet med seg inn i vinhuset, inn i 
festlokalet, hvor det er lov å bli beruset og full av hans 
kjærlighet og velsignelse: full av Jesus selv!

I Salomos høysang finner vi den intense kjærlighetshistorien 
mellom brudgommen og bruden. Høysangen beskriver kjærlighet 
både konkret, men også billedlig, som fortellingen om Jesus og 
hans menighet. 

En intens kjærlighet
Det kan være vanskelige å fullt ut gripe denne voldsomme kjærlig-
heten, at den handler om oss, at denne brudgommen virkelig er 
den samme Jesus som ga sitt liv for oss og ble vår frelser. Men 
mange andre bibelavsnitt bekrefter at det er sånn. Profetene som 
taler på vegne av Gud, som kalte Israel til å være hans brud, brukte 
dette bildet stadig (Jes 54,5; Esek 16,8; Hos 2,14). Israel skulle 
være «hellige» for Gud, for han, Herren, er hellig. Han har:

(…) skilt dere ut fra folkene for at dere skal høre meg til.  
(3 Mos 20,26)

Velkommen til vinhuset
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Israel, med sine frafall og sin vaklende historie, var som en utro 
hustru overfor Gud (Mal 2,14). Gud sier at han er en «sjalu Gud», at 
han ikke vil dele sitt folks hengivenhet med noen andre. Andre 
betyr her alt som blir avguder i livene våre, alt som stjeler fra Guds 
plass i hjertene våre og i prioriteringene våre. «Du skal ikke tilbe 
noen annen gud, for Herrens navn er Nidkjær; han er en nidkjær.» 
På engelsk lyder dette verset: «For you shall worship no other god, 
for Lord, whose name is Jealous, is a jalous God.» (2 Mos 24,14 
ESV)

En udelt kjærlighet
Så det handler altså om et intenst kjærlighetsforhold. Jesus snakket 
om at det ikke går an å dele Guds plass med noen eller noe annet. 

Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, 
eller holde seg til den ene og forakte den andre. (Matt 6,24) 

Dette sier Jesus om penger, eller materialisme i det hele tatt, som 
så lett får innflytelse over oss. I saligprisningene sier Jesus at det 
er den med et udelt hjerte som skal få se Gud, være i hans nærhet 
og ha fellesskap med han (Matt 5,8). Ordet som oversettes til «rene 
av hjertet» i dette verset betyr egentlig å være av ett stoff, ikke 
blandet ut eller ikke være delt.

En inderlig kjærlighet
Like nidkjær som Gud er for at vi skal være hans alene, udelte og 
helhjertede, like inderlig gir han sin kjærlighet til oss. Og det er 
denne siden av bildet Salomos høysang handler mest om. En 
brudgom som brenner for sin brud, som selv elsker helhjertet og 
udelt. Som ikke er distansert eller lunken i følelsene for sin 
utvalgte. Jesus elsker virkelig menigheten sin. Den er hans hjertes 
lengsel og vakker i hans øyne. Så høyt elsker han menigheten, at 
han:

(…) ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med badet i 
vann, i kraft av et ord. Slik ville han selv føre kirken (altså menig-

Gud sier at han ikke vil dele sitt 
folks hengivenhet med noen andre.
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heten) fram for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. 
Hellig og uten feil skulle den være. (Ef 5,25-27) 

Bibelens fortelling slutter med beskrivelsen av bryllupet i 
himmelen og bruden, som kommer som en by ned fra det 
himmelske, pyntet for brudgommen sin. «Ekteskapet» proklameres 
på denne måten: 

«Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem og de skal 
være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.» (Åp 21,2-3) 

Det er vi sammen, som hans menighet, som altså er denne bruden. 
Vi ser jo at alt er ikke på plass enda, men Jesus vil fortsatt gjøre 
menigheten hellig og rense den. Han vil føre oss fram, fram for 
seg, i herlighet. Og det er der vi er, i ferd med å føres fram, i ferd 
med å bli helliggjort og herliggjort av han som elsker oss så høyt.

Inn i vinhuset
I Salomos høysang sier bruden:

Inn i vinhuset har han ført meg, hans merke over meg er kjærlighet. 
(Høys 2,4) 

Det er litt uventet at «vinhuset» skal være et sted brudgommen 
ønsker å føre sin kommende brud. Hva et vinhus er, sånn konkret 
på Salomos tid, er litt uklart. Men det ser ut til å være et sted 
knyttet til vinmarkene og til det å smake på vinen – et sted for 
feiring og fest. Engelske oversettelser bruker nesten alle uttrykket 
«banqueting hall» – festlokalet. 

Drikk og bli fylt
Hvordan kan det ha seg at brudgommen skal føre sin brud fram i 
hellighet og herlighet ved å føre henne inn i vinhuset? Det er 
mindre mystisk enn det kan virke. For det første må vi legge fra 
oss alle tanker om vin og alkohol, sånn konkret. Bibelen sier jo 
klart:

Bibelens fortelling slutter med 
beskrivelsen av bryllupet i 

himmelen.
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Drikk dere ikke fulle vin, det fører til utskeielser, (…) (Ef 5,18)

Altså handler vinhuset Jesus inviterer menigheten inn i om 
noe annet. Det samme verset som advarer mot å drikke seg full på 
vin, oppfordrer til å drikke seg full av noe annet! 

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av 
Ånden (…) (Ef 5,18) 

Så det finnes et «vinhus» og en «drikk» som brudgommen har for 
sin brud, som faktisk fører bruden fram i hellighet og herlighet. 
Drikken er Den hellige ånd og vinhuset er menigheten som 
kommer sammen, det er Jesu brud i brudgommens nærvær. Og 
heldigvis, hvis du syntes dette ble litt svevende, så fortsetter brevet 
til efeserne med å fortelle oss hva alt dette er i praksis: 

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av 
Ånden og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! 
Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og Far for alt i 
vår Herre Jesu Kristi navn. (Ef 5,18-20)

Vi er bruden – Jesu nærvær vinhuset
Søsken sammen, i takk, glede og beundring av Jesus, er bruden 
som lar seg føre inn i vinhuset av brudgommen. Det er Jesus selv 
som fører oss inn, og planter over oss et banner, et merke som 
heter «KJÆRLIGHET». Og selv om Guds nærvær når vi kommer 
sammen er noe som er godt for oss, så er vi i vinhuset først og 
fremst for han. Vi stiller oss der hvor han kan gjøre oss hellige og 
rense oss med badet i vann, i kraft av et ord (Ef 5,25-26). Jesus vil 
ikke bare føre bruden fram for seg selv, men for hele verden. Han 
vil at bruden, som også er Guds by (Åp 21,2), skal flyte over av 
hans liv, hans ånd og hans velsignelse for hele verden (Esek 47; Åp 
22). Derfor fører han oss igjen og igjen inn i vinhuset, så vi, igjen 
og igjen kan drikke. Så vi, igjen og igjen kan flyte over med liv og 
velsignelse til verden.

Det samme verset som advarer mot 
å drikke seg full på vin, oppfordrer 
til å drikke seg full av noe annet! 
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Nå er tiden for fest
Og akkurat nå, sier Herren, er det tid for at bruden lar seg føre inn 
i vinhuset igjen. Nå er tiden for å feire! Ikke alle synlige suksesser, 
ikke at alt er fullført, men for å feire kjærligheten brudgommen har 
for sin brud. Feire at vi er elsket og at han fører oss fram, fram mot 
hellighet, fram mot herlighet, fram mot tiden for det endelige bryl-
lupet, da kjennskapet til Herren skal fylle jorden, slik vannet 
dekker havets bunn (Hab 2,14). n

Nå er tiden for å feire!
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Å være et profetisk folk
Dette er den tredje 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 vi taler ord fra Gud.

Et profetisk folk – Del 3
Å tale ord fra Gud

Profetiske folk er budbringere fra Gud. I denne artikkelen 
vil vi se på 5 sider ved det å tale profetisk som vi lærer av 
Paulus’ undervisning om profetisk tale.

I Første korinterbrev kapittel 14 underviser Paulus om åndsgavene 
med særlig vekt på profetisk tale. Du vil ha god nytte av å lese 
dette kapittelet før du går videre i artikkelen.

Tal med iver
Det første Paulus adresserer i kapittelet er holdningen vår til 
Åndens gaver. Søk etter åndsgavene! Vær ivrig! Ikke vær passiv! 
Ikke vær tilskuer! Vær på banen! Inkluder deg selv i det Gud gjør! 
Paulus skriver at han ønsker at alle kristne skal tale i tunger (så de 
kan bygge opp seg selv), men han ønsker enda mer at alle skal tale 
profetisk, så Gud kan få bruke dem til å bygge opp menigheten  
(v 4-5).

Hva betyr det rent praktisk å ivrig søke å tale profetisk? For 
det første gir det oss en forståelse av at profetisk tale er et samspill 
mellom oss og Gud.  Det er ikke slik når det kommer til åndsga-
vene at Gud alene er den aktive og vi er passive mottakere. Nei, de 
profetiske gavene er i funksjon der det er et folk som aktivt søker å 
tale profetisk. På samme måte som et åndsfylt liv betinger at vi 
aktivt drikker av Den hellige ånd, er det å tale profetisk et samspill 
mellom oss og Gud. Når vi er ivrige etter å tale profetisk, og aktivt 
stiller oss til disposisjon for Den hellige ånd, vil vi erfare at Ånden 
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taler og at vi blir betrodd privilegiet å bringe ord fra Gud til 
mennesker. 

Å tale med iver innebærer også at vi må skape arenaer for å 
tale profetisk. I Andre krønikerbok 25,2 står det om Asaf og 
sønnene hans, at de profeterte på oppdrag fra kong David. David 
kunne ha et område hvor han trengte veiledning fra Gud, og profe-
tene gikk til Gud for å høre hva som var hans ord inn i situa-
sjonen. På samme måte kan vi aktivt søke Gud når vi trenger 
veiledning, og forvente at han vil tale til oss. Profetisk tale er både 
vår respons på Guds initiativ og Guds respons på vårt initiativ.

Tal oppbyggelse, oppmuntring og trøst
Videre skriver Paulus at den som taler profetisk taler oppbyggelse, 
formaning og trøst. Hensikten med profetord er at menigheten blir 
oppbygd. Denne klargjøringen fra Paulus er veldig frigjørende for 
oss, både når vi taler profetisk, og når vi mottar profetiske ord. 
Hensikten med profetiske ord er alltid positiv. Negativ tale er ikke 
fra Gud. Nedbrytende ord som skaper mismot er ikke fra Gud. Ord 
som skaper frustrasjon og forvirring er ikke fra Gud. Nei, Gud taler 
oppbyggelse. Gud er en oppmuntrer. Gud er en som styrker og 
setter mot i sitt folk. Å bringe profetiske ord handler om å bygge 
opp. Hvis du lurer på om ordet du har i hjertet er et ord fra Gud vil 
det hjelpe deg å spørre: er dette ordet oppmuntrende? Styrker det 
de rundt meg? Hvis svaret på det er nei, kan du trygt legge det fra 
deg. Er svaret ja, kan du tale med frimodighet.

Tal enkelt!
Videre i avsnittet fra korinterbrevet peker Paulus på viktigheten av 
å tale så folk rundt oss forstår. Tungetalen, sier han, er ikke til 
oppbyggelse for andre enn deg selv, hvis det da ikke kommer en 
tydning på det du sier. Folk må forstå hva du sier hvis de skal bli 
oppbygd. Dette fokuset på å bygge opp er gjennomgående i hele 
Paulus’ undervisning om åndsgavene. Vi må tale slik at andre 
forstår hva vi sier, og vi må tale slik at de rundt oss blir oppbygd. 
Til og med når vi er sammen og ber til Gud blir vi oppmuntret til å 
be slik at de vi ber sammen med blir bygd opp av den takken og 
bønnen som vi retter til Gud (1 Kor 14,17). 

Søk etter åndsgavene! Vær ivrig! 
Ikke vær passiv!
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Når vi leser de ulike profetiske bøkene i bibelen, så legger vi merke 
til at selv om det er den samme Hellige ånd som taler gjennom alle 
profetene, er det stor variasjon i stil og språk hos de ulike profe-
tene. Personligheten deres farger måten de profeterer på. Noen har 
et poetisk språk og bruker mange lignelser og bilder når de profe-
terer (f.eks Sakarja og Hosea), mens andre er mer direkte og rett på 
sak (f.eks Haggai og Malaki). Variasjonen i språk og stil forteller 
oss at et ord fra Gud kan bringes på ulike måter. Når vi profeterer 
bruker vi våre ord, og vårt språk, og vår dialekt til å tale ord fra 
Gud. Da er det viktig å tenke på at vi taler slik at det er enkelt å 
forstå for de som hører oss. Gud blir ikke imponert av et komplisert 
språk og et rikt ordforråd (selv om han også kan bruke dette til å 
få frem et budskap), men han er opptatt av at ordet fra hans munn 
skal bli til oppbyggelse, oppmuntring og trøst for de som hører på.

Å tale slik at det er enkelt å forstå er viktig for at budskapet 
blir hørt. Profeten Habakkuk får følgende påbud fra Gud:

Skriv synet opp og skriv det tydelig på tavlene, så det er lett å lese 
det! (Hab 2,2)

Profeter som taler enkelt og tydelig gjør det lett for folk å oppfatte 
hva Gud sier til menigheten.

Tal i tro!
I Romerbrevet kapittel 12 skriver Paulus at “hver og en skal holde 
seg til det mål av tro som Gud har gitt han” (v 3) og at “den som 
har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen” (v 6). Selv 
om alle kristne kan tale profetisk, er det ikke slik at alle har det 
samme mål av tro å tale med. Noen kan ha tro for å profetere 
enkle ord til oppmuntring og trøst. Andre kan ha tro for å profe-
tere ord om byer og nasjoner. Vi sammenligner oss ikke med hver-
andre, og bruker ikke en annens tro som målestokk for hva vi selv 
kan si og gjøre, men hver enkelt må bruke den troen han eller hun 
har til å tjene Gud med.

Av og til kan vi være usikre på om vi har et ord fra Gud å 
bringe eller ikke. I slike stunder kan det være fristende å profetere 
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med forbehold. Å si ting som: jeg er usikker på om dette er fra 
Gud… Eller: dette jeg sier nå må dere prøve…

Bibelen sier at alle profetord skal prøves (1 Kor 14,29). Og det 
er ikke den som taler som skal prøve det, men de andre, de som 
hører på. Når vi vet dette trenger vi ikke å ta alle mulige forbehold 
når vi taler, men da kan vi tale frimodig det vi tror Gud forteller 
oss, også er det de andre sin oppgave å prøve ordet. Hva det inne-
bærer å prøve profetord skal vi se på i en senere artikkel. På den 
måten kan vi alle sammen lære og bli oppbygd, både den som taler 
og de som hører det.

Hvis vi likevel, når vi vet at det er de andre sitt ansvar å prøve 
ordet, er så usikre at vi føler behov for å tale med forbehold, så er 
det kanskje bedre å være stille og vente på Gud. Har Gud gitt deg 
et ord vil han også gi deg tro til å tale ordet.

Tal med myndighet
Et profetisk ord er et ord fra Gud. Det er et ord med kraft og liv, og 
det har makt til å utrette det Gud sender det for. I Første korinter-
brev 11 leser vi at når menigheten er sammen og ber og taler 
profetisk skal menn og kvinner demonstrere den åndelige myndig-
heten de har i Kristus ved å henholdsvis ta av eller på seg hode-
plagg. Hodet er uttrykk for myndighet, og gjennom å avdekke eller 
tildekke hodet forteller vi den usynlige verden at vi er en del av 
Kristi kropp som er lydige budbringere fra Herren Jesus. Dette 
synlige tegnet på myndighet sier Paulus at vi skal bruke for 
englenes skyld (1 Kor 11,10). Det kunne vært interessant å hørt 
Paulus fortelle enda mer om hvorfor det er slik, og hvilken funk-
sjon englene har når vi ber og taler profetisk. Men en slik utdyping 
får vi ikke. Likevel kan vi handle i tro til Guds ord og vite at når vi 
taler ord fra Gud utfører de alt de er sendt for.

For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit 
før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt 
såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, slik er mitt 
ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, 
men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til. (Jes 55,10-11). 
n
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Denne høsten har det vært stortingsvalg, og vi har fått ny 
regjering med nye statsråder. De nye statsrådene har blitt 
gransket med lykt og lupe om det kan finnes noen feil 
ved dem. Har de ikke orden i sakene sine, vil det stilles 
spørsmål ved om de er verdige makten de er tiltrodd. 
Visste du at kong Jesus måtte gjennom lignende prøving?

Ministrene i den nye regjeringen er altså blitt grundig gransket 
både av vår nye statsminister Erna Solberg, og ikke minst av 
mediene. Omfattende sikkerhetsvurderinger har vært nødvendig. 
De er prøvd på om de har holdt norske lover; eventuelle brudd på 
skatte- eller bygningsloven skulle frem i lyset. Den nye justismi-
nisteren innrømmet lovbrudd til avisene, men lover nå å forholde 
seg til norsk lovgivning på alle områder. Dumme ting som statsrå-
dene tidligere har sagt er førstesideoppslag i avisene. Tidligere 
arbeidsforhold må sjekkes slik at det ikke blir spørsmål om habilitet 
når de skal fatte beslutninger. Erna Solberg gjorde det kjent at 
noen av dem har skjeletter i skapet, men at det ikke er alvorlig nok 
til at de ikke kan bli statsråder. 

Bak all denne prøvingen ligger tanken om at de som skal være 
ledere må være skikket til det. Er de fulle av feil vil ikke folket ha 
tillit til dem, og de kan risikere å miste makten og statsrådsposten. 
Deres uriktige handlinger kan være folks grunn for å ikke følge 
dem fullt og helt.

Ingen skjeletter i skapet
UNDERVISNING
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Prøvd i alt
For over to tusen år siden gikk et menneske rundt i landet Israel. 
Han var utvalgt og salvet av Gud til å være konge med all makt i 
himmel og på jord – hele verdens konge (Matt 28,18). Aldri har 
Gud gitt noen så stor makt! Var Jesus Kristus verdig til å eie slik 
enorm kongemakt? Jesus måtte granskes med prøvelser som stod i 
forhold til makten han var tiltrodd. Under hele sin tid i tjeneste ble 
han prøvd. Vi skal her få noen glimt av dette: 

Straks etter at Jesus ble salvet til tjeneste av Den Hellige ånd, 
ble han fristet av Satan. Satan prøvde på ulike måter å få Jesus til 
å bruke sin makt til egen fordel. Han prøvde å lokke Jesus med 
makt over alle verdens riker uten å gå veien om lydighet mot Gud 
eller prøvelsenes vei. Men Jesus motsto fristelsene og viste Satan 
bort (Luk 4,1-13). Fra første dag i tjeneste forkynte Jesus Guds rike 
og demonstrerte Guds rikes frelsende og frigjørende kraft (Matt 
4,17; 11,5). Dette ble ikke godt mottatt av alle. De eldste i Israels-
folket, de skriftlærde og fariseerne, ble misunnelige på Jesus (Mark 
11,18; 14;1). De lette etter feil som kunne velte ham fra makten 
han var bestemt til å ha. De søkte stadig vekk å finne ut om han 
var en lovbryter (Matt 22,35). Han ble satt på prøve om han holdt 
Guds lover (Matt 12,10). Han ble testet på lydigheten mot de 
romerske styresmaktene (Matt 22,17). Han ble grundig prøvd i alt 
han lærte. Fordi de ikke kunne finne noe å anklage ham for, 
forsøkte de å få ham til å feile med list, feller, baktale og falske 
anklager (Matt 16,1; 19,4; 26,4; 26,59). Men anklagerne måtte 
stadig gå tause bort (Matt 22,34; Joh 8,9; Luk 14,4-6).

Noe av det første hver jødisk familie måtte gjøre når de skulle 
feire påske, var å finne et feilfritt lam som skulle ofres på selve 
påskedagen noen dager senere. Påskelammet skulle slaktes til 
minne om utfrielsen fra slaveriet i Egypt. Utvelgelsen av lammet 
skjedde den tiende dagen i måneden nisan (april) (2 Mos 12,5). Det 
var på akkurat denne dagen Jesus ydmykt red inn i Jerusalem på 
et esel og ble hyllet som konge av folket (Matt 21,5-9). Og på 
samme måte som lammet nøye ble undersøkt for feil, ble 
prøvingen av kong Jesus kraftig intensivert helt til han påskedagen 
åndet ut på korset. Den romerske landshøvdingen Pilatus, som 
ledet utspørringen av Jesus da han var tatt til fange, spurte Jesus 

Var Jesus Kristus verdig til å eie 
slik enorm kongemakt?
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rett ut om han var konge. Jesus bekreftet at det var han (Matt 
27,11). Pilatus måtte også til slutt innse: «Jeg finner ingen skyld 
hos denne mannen” (Joh 18,38). Likevel korsfestet han kongen! På 
Golgata døde kong Jesus som et feilfritt offerlam for våre synder (1 
Kor 5,7).

Den store rettssaken
På korset skjedde historien og universets store rettergang. Der 
skulle det en gang for alle avgjøres om Jesus virkelig var verdig til 
å ha kongemakt. Alle verdens folkeslag var representert der 
gjennom jødene og romerne (Apg 4,25-27). Avgrunnens krefter, 
med Satan i spissen, fikk slippe løs med sitt mørke og sin demo-
niske innflytelse. Soldatene, israelsfolkets ledere, og tilfeldige folk 
som gikk forbi spottet Jesus og sa:

Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Han er jo 
Israels konge; nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham! 
(Matt 27,42)

De ventet altså at Jesus skulle bevise at han var konge ved å stige 
ned fra korset. Dette var nok en enorm fristelse, og Jesus hadde 
faktisk makt til å stige ned fra korset (se f.eks Matt 26,53). Men i 
Guds øyne var det motsatt: Jesus kunne bare vise at han var verdig 
å være konge gjennom å lide korset. Jesus brukte aldri sin makt til 
å frelse seg selv! Han brukte all sin makt til å frelse de han skulle 
være konge for. På korset viste Jesus hvor grenseløst høyt han 
elsker verdens mennesker da han døde i deres sted. Han er full-
kommen i kjærlighet til dem han skal være konge over (1 Joh 
3,16). På korset viste han total ydmykhet. Han ble ikke fornæmet 
av spotten, men lukket sin munn og tålte den. Han forsvarte ikke 
makten sin for maktens skyld (1 Pet 3,22. På korset viste han full-
kommen lydighet mot Guds vilje – han er ingen lovbryter (Hebr 
5,8-9)! Han viste fullkommen nåde, fullkomment tjenerskap, full-
kommen frelse – vi kan gjøre lista lang. Resultatet i rettssaken var 
at alle anklagene mot Jesus ble brakt til taushet. Satan måtte lukke 
munnen (Kol 2,15; Sal 31,18-19). Soldatene, som tidligere spottet, 
kom faktisk med en ny erkjennelse: «Sannelig, han var Guds 

Jesus brukte aldri sin makt til å 
frelse seg selv.
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Sønn!» (Matt 27,54).  Det nye testamentet viser oss at det er en 
uløselig sammenheng mellom det at Jesus er Messias (salvet til 
konge) og at han er Guds sønn (Matt 16,16; Luk 1,32f; Mark 1,1). 
Soldatenes erkjennelse av at Jesus er Guds sønn er derfor også en 
erkjennelse av at han virkelig er konge. Og med deres vitnemål var 
siste ord i rettssaken sagt – med et amen!

I Guds rike er det slik at de som skal ha autoritet må være 
motivert av ren kjærlighet. Derfor er det eneste rette å si om Jesus: 
Han er verdig!

Verdig er Lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og 
rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk. (Åp 5,12)

Oppstandelse og Guds rike
Når vi leser i Apostlenes gjerninger og gransker hva som var 
innholdet i evangeliet apostlene forkynte, finner vi særlig to tema 
som utpeker seg. Det ene er at de forkynte Guds rike og at Jesus 
var Messias/Kristus, som betyr ”den salvede”. Det andre de forkynte 
var oppstandelsen – at Gud reiste Jesus opp fra de døde. Disse to 
sannhetene hører uløselig sammen. Oppstandelse fra de døde har 
med Guds rike å gjøre! 

Husk at døden og dødsriket har fått makt til å holde fast på 
alle som det heftes noe urett ved. Med synden kom døden (Rom 
5,12). Dødsriket sluker dem som synder (Job 24,19). Men fordi 
Jesus var uten synd, kunne ikke døden ha ham i sin makt og måtte 
gi slipp på ham (Apg 2,24). Jesu fullkomne seier på korset var den 
nødvendige forutsetningen for at han kunne bli reist opp fra de 
døde. Her ble han prøvd til det ytterste, men var uten synd (Hebr 
4,15). Jesus er det første – og til nå eneste – mennesket som Gud 
har reist opp fra døden på denne måten. Gud legitimerte Jesu rett 
til å styre som konge ved å reise ham opp fra de døde:

Det er evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre (…) 
stadfestet som Guds mektige Sønn ved oppstandelsen fra de døde. 
(Rom 1,3-4)

Gud ga Jesu rett til å styre 
som konge ved å reise ham 

opp fra de døde.
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Gud har gjort det klart at Jesu oppstandelse fra de døde er det 
avgjørende beviset på at Jesus har myndighet til å være hele 
verdens dommer:

”Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med, men nå 
befaler han alle mennesker, hvor de enn er, at de må vende om. 
For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rett-
ferd, ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet 
for alle mennesker ved å reise ham opp fra de døde.»  Da de hørte 
om oppstandelse fra de døde, gjorde noen narr av ham, men 
andre sa: «Vi vil gjerne høre deg tale mer om dette en annen 
gang.» (Apg 17,30-32)

At Gud reiste Jesus opp fra de døde, betyr at han legitimerte Jesu 
makt. Oppstandelse har med autoritet, seier og rett til å holde dom 
å gjøre.

Ingen unnskylding!
Som vi ser, finner vi ingen feil eller synd hos Jesus som diskvalifi-
serer ham fra å være verdens konge og dommer. Han har ingen lik 
i lasten, eller skjeletter i skapet! Gud kan derfor med rette befale 
alle mennesker at de må vende om og godta Jesus som sin konge 
og dommer (Apg 17,30). Jesus kan rettmessig si:

Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. (Matt 28,18)

Derfor har vi ikke noe annet valg enn å anerkjenne Jesu konge-
makt. Alle mine og dine innvendinger mot ham som konge ble 
gjennomgått da Jesus døde på korset. Gud motbeviste dem ved å 
reise Jesus opp fra de døde. Ingenting av det vi leser i evangeliene 
om Jesus – om det han lærte og gjorde – kan vi finne noe urett 
ved, for da kunne ikke Gud ha reist ham opp fra de døde. Fordi 
Jesus er fullkommen i sin kjærlighet til oss, kan vi være trygge på 
at alle hans kongelige befalinger og dommer vil være til det beste 
for oss. Da Jesus var på jorden, gikk han omkring overalt og gjorde 
vel, og helbredet alle som var underkuet av djevelen (Apg 10,38). 
Kong Jesus er den samme i dag – han lever (Hebr 13,8)! Han er det 

Kong Jesus er den samme i dag – 
han lever!
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feilfrie lammet som ble slaktet for å gi deg og meg frihet og liv. Du 
kan erfare at han lever og regjerer i dag ved å tro og bøye deg for 
hans makt. Det som frelser deg er at du tror at Jesus er Herre og at 
Gud reiste ham opp fra de døde:

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt 
hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli 
frelst. (Rom 10,9)

Verdig er Lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og 
rikdom, visdom og styrke, ære, pris og takk fra deg og fra meg! n
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Både profetene i Det gamle testamentet, Jesus, og 
apostlene gjorde det samme: De forkynte og understreket 
Bibelens lære for folket, og viste hva den betydde i 
praksis. 

Det som er skjult hører Herren vår Gud til, men det som er åpenbart, 
tilhører oss og våre barn til evig tid, så vi skal holde hvert ord i denne 
loven. (5 Mos 29,29) 

Med dette verset åpnet legen og pastoren Martyn Lloyd Jones sin 
klassiske bok «The Great Doctrines of the Bible» (Crossway Books 
1996-98). Innledningen gir god veiledning til alle disipler som vil 
høre hva Gud sier gjennom ordet sitt, og gjøre det han sier.

I første artikkel så vi hvordan Lloyd Jones viser at lære i Bibe-
lens forstand handler om å kjenne Gud, og det som hjelper til 
gudsfrykt og rett liv. Videre er han opptatt av at Bibelens lære bare 
gir oss myndighet til å si det samme som Bibelen sier, og å tie der 
Bibelen tier. Vårt mandat er å være opptatt av og å forkynne de 
tingene Gud har valgt å avsløre for oss. Vi trenger ikke være så 
opptatt av hemmelighetene Gud har valgt å holde tilbake. 

Hvorfor arbeide med ’lære’
Hvorfor trenger vi å være opptatt av lære? Svaret er enkelt: Fordi 
Bibelen selv er opptatt av lære, ønsker også vi å ha fokus på det. I 
forrige utgave så vi på hvordan Bibelen ikke forteller oss alt, men 
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heller ønsker å løfte fram bestemte sider av f.eks. skapelsesberet-
ningen: den vil vise oss bestemte sannheter. Størst av disse sann-
hetene er Gud åpenbart i sin sønn, Jesus Kristus, som Herre og 
frelser for alle. 

Hvis jeg vil lese Bibelen på rett måte må jeg forholde meg til 
Bibelens lære. Bibelen vil at jeg skal gripe og bli grepet av det den 
lærer meg. Det er vel og bra å kjenne innholdet i Bibelen ganske 
god. Men med mindre jeg griper sannhetene i Guds ord vil det ikke 
hjelpe meg.

Forbilder i Bibelen
Vi kan se på hva profetene i Det gamle testamentet gjorde: De 
understreket læren, som aller mest ble formidlet gjennom loven, og 
viste hva den betydde i praksis. De talte til nasjonen og sa: «Dere 
tror at fordi dere har fått loven, så kjenner dere den. Men det gjør 
dere ikke!» Og så forklarte de: «Dette er det loven krever av dere og 
dette er det dere trenger å gripe og forstå!» De forkynte lære til 
folket.

Det samme gjorde Jesus. Bergprekenen er et eksempel på 
akkurat det. Hele fem ganger refererer Jesus til lover og ordninger i 
jødedommen med ordene «Dere har hørt det er sagt…». Deretter 
forklarer han hvordan loven skal forstås med «men jeg sier dere…» 
(Matt 5,21-44). Med dette sa Jesus at generell kjennskap til loven 
ikke var nok. Vi trenger å vite hva Ordet sier og hvordan vi skal 
forstå og handle etter det.

Apostlene fortsatte på samme måte. Du kan lese i Apostlenes 
gjerninger og legge merke til innholdet i de første kristne preke-
nene (Apg 2,14ff; 3,12ff; 7,2ff; 10,34ff; 13,16ff). Her  forkynte de 
første disiplene lære: Læren om Jesus som Guds sønn, Jesu soning 
for alle menneskers synd, Jesu oppstandelse og herredømme, Guds 
løfter og plan for Israel oppfylt i Kristus og Jesus som skal komme 
igjen for å dømme levende og døde. De viste til Skriften for å 
forklare at budskapet deres var det Bibelen også lærte dem. Det er 
dette forkynnelse handler om. Det er ikke en anledning til å lufte 
egne meninger eller vise alternative måter å forstå et skriftsted på, 
men å løfte fram sannheten slik at folk kan tro, forstå og leve etter 
den.

Lære i Bibelens forstand handler 
om å kjenne Gud, og det som 

hjelper til gudsfrykt og rett liv.
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Når vi går videre til brevene i Det nye testamentet ser vi igjen 
hvordan visse sider av den sunne læren understrekes og stadfestes. 
De første menighetene hadde behov for hjelp i ulike spørsmål, så 
forfatteren av brevene forklarer læren for dem og forteller hvordan 
den skal leves ut i praksis. 

Så, hvorfor trenger vi å arbeide med læren? Fordi viktige 
forbilder i Bibelen gjorde det, og fordi Bibelen selv formaner oss til 
å gjøre det (1Tim 4,16; Tit 1,9; 2,1; 2,15).

Å kjenne ordene eller å kjenne Ordet
En annen grunn til å arbeide med læren er at det faktisk kan være 
farlig å studere Bibelen uten å få fatt i det den vil lære oss. Farise-
erne på Jesu tid hadde grundig kjennskap til lovens bokstav, men 
grep aldri lovens ånd. Med andre ord, de forstod ikke hva det var 
loven ville lære dem. De slo seg til ro med å kjenne ordene i loven, 
men de forsto ikke Ordet, når Jesus kom midt i blant dem (Joh 
5,39-40).

Dette har et alvor i seg for oss alle sammen. Hvis vi bare 
kjenner ordene i Ordet, selv om vi kjenner ordene godt, hjelper de 
oss lite. De kan til og med villede oss! Et skremmende eksempel er 
Jehovas vitner, som på mange måter er mer grundige i bibelles-
ningen sin enn andre. Men de forstår ikke Jesus, hans undervis-
ning eller den Hellige Ånds gjerninger! Hvis vi studerer Guds ord 
uten å nå fram til en forståelse av hva Bibelen lærer oss, har vi 
ikke hatt noen nytte av det. Det kan ha vært interessante intellek-
tuelle studier. Det kan ha vært god bruk av tid. Men hvis bibelstu-
dier har mer til felles med kryssordløsing eller puslespill – å få ting 
til å passe sammen – enn det gir åpenbaring av hva Bibelen vil 
lære oss, er det fruktløst.

Lære og vranglære
Om den første menigheten leser vi blant annet at «de holdt seg 
trofast til apostlenes lære…» (Apg 2,42). Menigheten ble bygd på 
«apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som 
hjørnesteinen» (Ef 2,20). Senere går Paulus til og med så langt at 
han skriver til Timoteus: «Da jeg dro til Makedonia, ba jeg deg bli 
igjen i Efesos så du kunne forby enkelte å komme med en annen 

Det kan faktisk være farlig å 
studere Bibelen uten å få fatt i det 
den vil lære oss.
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lære» (1 Tim 1,3. Se også Rom 6,17; 16,17; 1 Tim 6,3-5; Tit 1,11; 2 
Joh 1,9). Det er i det hele tatt ingen naturlig tanke i Det nye testa-
mentet at hver enkelt kristen skal finne ut på egen hånd hva han 
eller hun mener er rett lære. Som disipler skal vi være opptatt av 
Mesterens lære, slik apostlene lærer oss den.

Johannes skriver noe interessant i sitt første brev: 

La det som dere har hørt fra begynnelsen, bli værende i dere. For 
dersom det dere har hørt fra begynnelsen, blir i dere, vil også dere bli 
værende i Sønnen og i Faderen. Og dette er det han har lovet oss: det 
evige liv. Når jeg skriver dette, tenker jeg på dem som fører dere vill. 
Men salven dere har fått fra ham, blir værende i dere, så dere trenger 
ikke opplæring fra noen. For hans salve lærer dere om alt, og den er 
sann og uten løgn. Bli da i ham, slik den har lært dere. (1 Joh 2,24-
27) 

Her både formaner apostelen oss til å holde fast på det vi har 
hørt (lært) fra begynnelsen, og oppmuntrer oss med at salven (Den 
hellige ånd) i oss gjør at vi ikke trenger opplæring fra noen. Så 
Ånden lærer oss alt, men vi lar læren vi har mottatt fra begyn-
nelsen bli i oss og vi blir i Kristus, slik Ånden og læren har lært 
oss! Ånden og apostlenes lære bekrefter hverandre slik at vi kan 
holde fast og bli værende i det vi lærer.

Helt fra de første kristnes tid har man måtte bekjenne at «Jesus 
er Herre!» for i det hele tatt å bli en del av de troendes fellesskap. 
Når vi bekjenner at Jesus er Herre proklamerer vi en læremessig 
sannhet. I møte med mange forskjellige vranglærer har den kristne 
kirke valgt å befeste den apostoliske lære med trosbekjennelser. 
Disse trosbekjennelsene ble spesielt viktige når det oppstod forvir-
ring om hva Bibelen egentlig lærte. De som skapte forvirring 
kunne være både oppriktige og ærlige, men det de sa var likevel 
feil og til skade for andre troende. I tillegg var det forvirrende for 
de som sto utenfor det kristne fellesskapet. 

Kirken, veiledet av den Hellige Ånd, sa derfor: «Vi trenger å 
gjøre det helt klart hva vi tror og hva vi ikke tror. Det er ikke nok å 
presentere folk for en åpen bibel. Ærlige og oppriktige mennesker 

Som disipler skal vi være opptatt 
av Mesterens lære, slik apostlene 
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kan lese den og likevel påstå ting som er helt galt. Vi må definere 
læren vår.» Denne defineringen av læren ble til trosbekjennelsene.

Trosbekjennelsene og andre læreavklaringers hensikt opp 
igjennom historien har kun vært å klargjøre den apostoliske 
bibelske lære. De skulle være til hjelp for å vite hva vi tror, hva vi 
ikke tror og hvorfor vi holder disse tingene for å være sanne. De 
ble utformet for å bygge opp troen.

Kan det være at vi fortsatt har behov for slike avklaringer av 
troen og bekreftelser av læren? For også i vår tid finnes det et 
mangfold av kulter, sekter og mennesker som forkynner feilaktige 
budskap med Bibelen i hånden. Og når vi hører noen av disse 
budskapene kjenner vi instinktivt at her er det noe som ikke 
stemmer. Men så klarer vi kanskje ikke å svare på påstandene 
deres. Å studere Guds ord har aldri som formål å finne feil i andres 
forkynnelse, men å bli støe og trygge på hva Bibelen lærer. Og når 
vi kjenner læren kan vi prøve det andre påstår og underviser.

Kulter og sekter er en ting, men også innenfor den anerkjente 
kristne kirke er det et stort behov for klarhet om hva Bibelen lærer. 
Mange steder er læren blitt utydelig, og det gis rom for at hvem 
som helst kan si nær sagt hva som helst. Det har aldri vært større 
behov for at kristne arbeider sammen for å finne og holde fast på 
Bibelens sunne lære. Vi må vite hvilket område Gud har gitt oss å 
stå på, og modig tilbakevise hver fiende som vil angripe det Gud 
har gitt oss. Dette gjelder om det er snikende angrep, bedrag og 
forførelser, ja om det så er djevelen forkledd som en «lysets engel» 
(2 Kor 11,9-15).

Å se Guds herlighet
Det endelige formålet med å kjenne Bibelens lære handler om å 
kjenne Gud selv. Guds ord åpenbarer han som taler gjennom ordet. 
Vi ser Far, skaperen, frelseren og dommeren, han som gjør alt rett. 
Og vi ser Jesus, Guds sønn, vår frelser og bror. For:

Herrens dommer er sanne, rettferdige er de alle. De er mer verdt enn 
gull, skinnende gull i mengder, de er søtere enn honning, ny og 
rennende honning. Gjennom dem blir din tjener advart. Det gir stor 
lønn å holde dem. (Sal 19,10-12). 

Det har aldri vært større behov 
for å holde fast på Bibelens sunne 
lære.
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Ja, gjennom Ordet får vi komme inn i Guds herlige nærvær og 
forstå noe av mirakelet i hva han har gjort med oss og for oss 
mennesker. Vi skal arbeide med Guds ord og lese i Bibelen, men 
ikke gå oss vill i detaljene. Vi skal klare å skille ut fjelltoppene i 
Guds ord, det som lærer oss hvem Gud er og hva han har gjort for 
oss, i sin kjære sønn. Og alt på tross av vår synd. Paulus sier:

Kunnskap gjør hovmodig; det er kjærligheten som bygger opp.  (1 Kor 
8,1)

Vi skal i arbeidet med Guds ord også være opptatt av å kjenne 
Gud. Dette er også vår tilbedelse. All meditasjon på Guds ord er 
tilbedelse. Vi kan ikke lese Guds ord på samme måte som vi leser 
en hvilken som helst annen bok. Bibelen skal leses i tilbedelse og 
frykt for Gud. Bibelens lære er ikke et «studium» i vanlig forstand. 
Vi ønsker ikke å bli hovmodige på grunn av ren menneskelig 
kunnskap, slik Paulus advarer mot. Vi ønsker å komme nærmere 
Gud i tilbedelse, lovprisning og beundring, fordi vi ser Guds under-
fulle herlighet enda klarere.

Må dette være resultatet av arbeidet vårt med Bibelens lære. 
Må vi alle lære å kjenne den eneste sanne og levende Gud, og 
Jesus Kristus, som han har sendt. Og må vi alle bli fornyet, og hele 
menigheten bli fornyet gjennom oss, slik at at Guds herlige kraft 
blir manifestert blant oss og gjennom oss. n

Å kjenne Bibelens lære handler om 
å kjenne Gud selv.
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Har vi gløymt diakonane?
UNDERVISNING

Bibelen seier veldig mykje om det å tena, men også litt 
om innsetjing av menighetstenarar, eller diakonar, som er 
uttrykket vår bibel brukar. Dersom vi ikkje tenkjer slik 
Bibelen gjer om diakonane si rolle i menigheten, vil vi då 
missa mange viktige føresetnader for menighetsvekst og 
menighetsliv? Har vi rett og slett gløymt diakonane?

Ordet «diakon» kjem frå det greske ordet diakonos, og tyder heilt 
enkelt «tenar». Alt etter kva kristen samanheng ein tilhøyrer, vert 
truleg ordet «diakon» assosiert med ulike rollar og funksjonar. 
Ordet «diakon» er lite brukt utanfor dei kyrkjelege samanhengane. 
Mange synest kanskje at det difor vert ei unaturleg nemning på 
menneske som gjer ei spesiell teneste i menigheten. Kva ein kallar 
ting, er sjølvsagt underordna det viktige i å ta med seg bibelens 
undervisning om diakonane sin funksjon i menigheten, rollen i 
leiarskapet, eksemplet dei er for andre og andre viktige verdiar.

I dag har det ofte vorte meir naturleg å snakka om administra-
torar, koordinatorar, økonomiansvarlege, PR- konsulentar, 
omsorgsansvarlege osv. «Nådegåvebasert teneste» er ein kvalitets-
faktor vi må ta vare på. Men samstundes må vi vera medvitne nok 
til ikkje altfor einsidig å leita etter tillærde fagområde, personlege 
interesser og personlegdom. Vi vil at alle skal ha oppgåver i 
samsvar med det dei kan godt og det dei likar å gjera. Men det 
viser seg ofte at utan tyngre verdiar er trivselen god til dess ein går 
seg lei og treng ein pause. Det vert noko anna når ein tenar tener 
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ut frå ein visjon som er større enn seg sjølv, og noko som er større 
enn gleda over å driva på med det ein er interessert i og får godt 
til. Perspektivet må vera eit liv som tener ein god Gud. 

Alt arbeid skal de gjera heilhjarta, for det er Herren og ikkje menneske 
de tener. For de veit at de skal få arven som løn av Herren. Kristus er 
den herren de skal tena. (Kol 3,23)

Ein tenar
Det greske ordet for å tena/teneste er brukt om svært mange og 
ulike ting i Det nye testamentet. Å samla inn pengar, å gje til dei 
fattige, gjera praktiske oppgåver av ulikt slag, det å be og mykje 
anna. (Mykje meir om dette i artikkelen «Privilegiet i å tena» frå 
Folk nr 1-2013.) Sjølv om vi alle er kalla til å leva som tenarar for 
Gud og kvarandre, er det sjølvsagt ikkje alle som vert innsette som 
menighetstenarar (diakonar). Slik det kan sjå ut når vi les Det nye 
testamentet, gjeld dette menneske med menigheten si tillit og 
støtte, som har klart definerte oppgåver i samsvar med deira eiga 
tru og kall.Dei er sette til sides for arbeidsområde som tener 
menigheten, og som også frigjer dei eldste til deira hovudoppgåver. 
På same tid inngår dei også som ein del av leiarskapet i menig-
heten saman med dei eldste.

Bibelen seier ikkje veldig mykje verken om menighetsstruktur 
eller insetjing av diakonar, men den seier veldig mykje om å tena. 
Bibelen er ei rik kjelde av stoff som treng å bli undervist og halde 
høgt. Guds ord og Jesu eksempel er nødvendig for å gjenreisa ein 
brei tenarkultur som har eit felles fokus på oppdraget frå Jesus og 
som evnar å arbeida godt saman med andre.

Dei fleste av oss som forkynner Guds ord og som stundom gjer 
det i utlandet, møter fort ein kultur der språkbruken er å teneste-
gjera, heller enn å tena. Eg har mange gonger sete på møte og 
vorte introdusert frå plattforma. Det er dei gongene i livet då ein er 
ein «Great man of God»  som denne føremiddagen vil «minister the 
Word» og vil flyta i den salving som følgjer «ministry´en hans» Og 
meir enn ein gong har eg gått på talarstolen og arbeidd hardt for 

Diakonar er menneske med 
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retten til å bli sett på som ein tenar på lik linje med alle andre, 
med ein kalkulert risiko for å setja æreskulturen under press.

Kva er vel Apollos? Og kva er Paulus? Tenarar som hjelpte dykk til 
tru! Begge gjorde vi det Herren hadde sett oss til: Eg planta, Apollos 
vatna, men Gud gav vekst. Så er dei ikkje noko, korkje den som 
plantar eller den som vatnar. Berre Gud er noko, han som gjev vekst. 
(1 Kor 3,5-7)

Gjennom ordet og ved å følgja Jesu eksempel, vil folk litt etter litt 
forstå at det å tena Gud på ein sterk måte, tek til med å tena Gud i 
alle små ting. For om ein ikkje er tru i dei små tinga, vert ein heller 
ikkje sett over dei større, i alle fall ikkje utan at det blir fare på 
ferde. Men om ein er tru i små ting, og særleg med pengar som det 
heftar urett ved, kan ein setjast over dei verkelege verdiane. Og 
desse kvalitetane av truskap er noko av det ein må leggja til grunn 
når ein skal velja ut diakonar, eller menighetstenarar. Og om ein 
tek til i rette enden av det løpet, følgjer det mykje velsigning med.

Eldste og diakonar
Forsamlingsstruktur er nok ikkje det lettaste å få eit eintydig bilete 
av i Det nye testamentet. Likevel synest det som om diakonane er 
ein del av det utvida leiarskapet i menigheten. Tilsynsmenn og 
diakonar vert nemde saman når Paulus helsar til menigheten (Fil 
1,1). I brevet til Titus skriv Paulus om korleis han let Titus vera att 
på Kreta for mellom anna å setja inn eldste i kvar by. Han er 
tydeleg på kva ein skal sjå etter hjå den som skal setjast til denne 
oppgåva, både her og i brevet til Timoteus (1 Tim 3,2-7).

Så nemner han omlag dei same krava også til diakonane (1 
Tim 3,8-13). Vi ser altså at diakonar og eldste begge skal prøvast 
etter same type krav til karaktér, og ting som gjev dei tillit og ære 
hjå andre. Lite eller ingenting har med interesser og fagleg kompe-
tanse å gjera, bortsett frå at ein eldste skal vera god til å undervisa 
(1 Tim 3,2) . Det same finn vi om ein Herrens tenar i Paulus’ andre 
brev til Timoteus (2 Tim 2,24). Kompetanse er sjølvsagt viktig, men 
det er ikkje det ein vert prøvd på. Vi får tru at ein prøver folk som 
har den kompetansen ein ser etter. Dermed ser det ut som diako-
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nane er nemde saman med, og prøvd på same vilkår som tilsyns-
menn. Det betyr ikkje at diakonane har same styringsansvar som 
dei eldste, men at dei har tenester som krev den same tillita frå 
menneske som leiarar elles skal ha. Det treng ikkje å vera så store 
skilnader på kva type oppgåver ein diakon og ein eldste utfører i 
det daglege, sjølv om styringsansvaret er ulikt. 

Av det Paulus skriv om diakonane til Timoteus, ser vi at han 
også nemner kvinnene spesielt: at det livet dei lever må kunna 
knytast til ære, tillit til at dei ikkje fer med sladder, at dei er edru-
elege og pålitelege i alt (1 Tim 3,8-13). Det er naturleg å tru at 
kravet til karakter er eit endå viktigare grunnlag for tillit i leiar-
skap enn tillit til å gjera praktiske oppgåver. Og det kjem tydeleg 
fram at dette gjeld både menn og kvinner når han seier: “På same 
måten skal kvinnene…”.

I menigheten i Jerusalem vart sju menn sette inn som diakonar 
for å frigjera apostlane til ei oppgåve desse ikkje lenger kunne 
forsøma. Dei som vart plukka ut, skulle ha godt ord på seg og vera 
fylte av Ande og visdom. Det ser ut til at det var folket som valde 
dei ut og førte dei fram for apostlane. Her ser vi ein skilnad til 
eldste/tilsynsmenn som vert tekne ut av apostlane, eller av folk 
som apostlane hadde sendt med si eiga tillit og autoritet for å gjera 
dette (slik som Titus). Arbeidet med å dela ut mat til enkjene som 
elles ikkje hadde forsørging, var eit stort arbeid. Sju åndelege og 
vise menn var naudsynt til oppgåva. Apostlane, som også var 
tilsynsmenn for flokken, vart frigjorde til bøn og tenesta med 
ordet. Resultatet vart at Guds ord breidde seg ut og menigheten 
vaks. Om diakonane manglar, hindrar det menighetsvekst.

Tenarkultur og utrustning
Altfor ofte vert vi vitne til uheldige verknader av at nådeutrust-
ning og salving frå Gud er einaste vurderingsgrunnlaget for å setja 
folk til teneste. Salvinga er lettare å få enn ryggen til å bera ho. I 
ein sunn kristenkultur skulle det vera like stort å tena som å ha ei 
«teneste». Men tenester veks fram frå livet til ein tenar. Når vi 
likevel tilhøyrer Kristus, kan vi vel tena kvarandre.

Om diakonane manglar, hindrar 
det menighetsvekst.
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Ten kvarandre, kvar med den nådegåva han har fått, som gode forval-
tarar av Guds mangfaldige nåde! (1 Pet 4,10)

Denne enkle setninga peikar på to viktige ting: viljen til å tena 
kvarandre og nådeutrustninga kvar einskild har fått.

Det Gud gjev nåde til, er det som teiknar risset av tenesteom-
rådet. Tenarviljen, motivert av Jesu kjærleik og visjonen for 
arbeidet, er like viktig. Der vert tenaren forma og der vinn han seg 
ei akta stilling og får stort frimod i trua på Jesus Kristus (1 Tim 
3,13). Og så forvaltar han i tillegg Guds mangfaldige nåde på ein 
god måte. Den som tener Gud, er hans medarbeidar. Privilegiet er å 
få arbeida i hans nådes kraft. Nåde er det som trengs for å gjera alt 
Gud vil. Vår tru er responsen som løyser denne nåden ut, slik at 
den vert verksam i livet vårt og i tenesta vår. Difor legg Paulus 
Guds medarbeidarar på hjarta at dei ikkje må ta imot Guds nåde til 
inga nytte, men be og ta imot hjelp frå Gud (2 Kor 6,1-2).

God erfaring
For oss som har leiaransvar i menigheten, er det fantastisk å ha 
diakonar som ein del av leiarskapet. I vårt tilfelle i menigheten på 
Sotra har vi tre innsette diakonar som tener innanfor administra-
sjon, tilrettelegging, rekneskap og økonomi, pluss mange andre 
praktiske ting. Det er ei glede vi unner alle: å ha folk med utrust-
ning som tener av eit heilt hjarta, er på forskot med ting og på alle 
måtar er med på å gjera visjonane våre om til praktisk liv som alle 
kan vera med på. Samstundes er dei alle åndelege menneske med 
evne til å ta vare på heilskapen i det vi held på med. Det er heller 
ikkje vanskeleg å sjå korleis frimodet i trua veks. Heile menigheten 
set dei høgt og vi takkar Gud for dei. Dei har alltid tent mellom oss 
med glede, tålmod og truskap, og etter at dei vart lagt hendene på 
og sette inn, har funksjonane vorte endå tydelegare, også som ein 
del av leiarskapet i menigheten.

Skap tenarkultur
Jesus er vår rollemodell i det å tena. Han var Guds tenar, støtta av 
Gud, utvald av Gud, salva med Den heilage ande og til glede for 
Gud (Jes 42,1). Han gav oss eit eksempel då han tok kappa av seg, 
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batt eit handklede om livet og tok til å vaska læresveinane sine 
føter (Joh 13,1-17). Han kom ikkje for å la seg tena, men for sjølv 
å tena og gje livet sitt til løysepenge for mange (Matt 20,28).

Vi treng å ha ein Jesus-lik tenarkultur. Vi må ta til oss av Guds 
ord, trena både oss sjølv og andre og stadig utvikla oss som 
tenarar for Gud. Samfunnet, og tida vi lever i, gjer at mange unge 
seint og altfor sjeldan, får erfaring med praktiske tenesteområde 
både i heimen og i samfunnet. Vi som har levt nokre tiår, bør vera 
eksempel i å strekkja oss etter å læra nye ting, også frå dei unge. 
La oss ikkje vera for snare til å definera verken vår eigen eller 
andre si utrusting og nådegavebaserte tenesteområde, utan å gå 
steg som fører til utvikling. Åndelege fedre og mødre er viktige i 
Guds hus. Bibelen seier at dei eldre kvinnene skal læra dei yngre 
(Tit 2,3). Vi treng ein tenarkultur der fedrehjarto er vendt til barna 
og barnehjarto til fedrane, der det praktiske er like åndeleg som alt 
anna.

Mange har lyst til å tena og vera til hjelp, men føler ikkje at 
dei kan det som trengs. Men dei kan, berre dei får læra. Det er lett 
å ta ein nådegavetest og få gavene sine ringa inn. Å bli vida ut 
kostar litt meir, men kanskje det også er veldig kosteleg. Potensi-
alet til eit menneske ligg i Gud som kallar, utrustar og set til 
teneste. Gjennom heile Bibelen ser vi korleis det fanst godt med 
grunnar til ikkje å seie ja til Guds kall. Enten var ein for ung, eller 
så dugde ein ikkje til å tala, eller så var det begge deler. Men 
lovnaden som i heile Bibelen har frigjort flest folk inn i sterke 
tenester for Gud er denne: «Eg er med deg», seier Herren.

I samtale med mange menneske, har eg dei siste åra oppdaga 
ei stor misforståing rundt kva det vil seie å vera lovisk. Uttrykket “i 
eiga kraft” har erstatta det å vera lovisk og dessutan vorte nesten 
synonymt med alt som ikkje er lystbetont. Eg har fått inntrykk av 
at nesten det verste som kan henda ein kristen, er å koma i skade 
for å gjera noko i eiga kraft. Frykta for å falla i dette uføret er så 
sterk, at det å sveitta litt og vera uthaldande i Guds rikes arbeid, 
nesten har vorte einstydande med å falla ut or nåden for godt. 
Korleis nokon i det heile tatt kjem seg ut or senga i halvsøvne kvar 
morgon i seks-tida, med nåden i behald, er ikkje til å forstå. Dei 
kreftene vi har, har vi fått frå Gud:

Vi treng ein tenarkultur der 
fedrehjarto er vendt til barna 

og barnehjarto til fedrane, der 
det praktiske er like åndeleg 

som alt anna.
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heilhjarta og tolmodige, 
er mellom dei viktigaste 
karaktéreigenskapane ein 
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Og den som tener skal tena med den styrke Gud gjev. Slik får Gud i 
eitt og alt ære, (…) (1 Pet 4,11)

Å vera uthaldande, trufaste, heilhjarta og tolmodige, er mellom dei 
viktigaste karaktéreigenskapane ein tenar må ha. Desse må vi 
saman ha fokus på når vi snakkar saman og når vi oppmuntrar 
kvarandre, og vi må ha det som eit sentralt tema i all disipling. For 
Gud vil syta for at dei tenestene vi treng skal finnast og veksa 
fram, til glede for alle og til ære for Gud. n
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