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LEDER

Ut av gråsonen!

Jesus ber oss ikke om å være musestille og håpe at det
går over, men om å være lys og salt – på alle områder i
livet.

Tekst: Terje Dahle,
tedahle@gmail.com
Terje Dahle, ansvarlig redaktør i FOLK.

Det har den siste tiden vært en hard debatt om legers rett til å
reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Det har vært løftet
fram at det er en samvittighetssak for de legene det gjelder, og at
de har funnet uformelle ordninger på dette helt siden loven om fri
abort ble innført i 1979. Men nå vil staten vise hvem som
bestemmer, og da betyr ikke samvittigheten til noen få leger noe i
den store sammenhengen.
Debatten har vist et klima som er tankevekkende. Forståelsen for
de prinsipielle sidene ved denne saken, og villigheten til å finne
minnelige ordninger, har vært svært mangelfull. Når vi leser om
andre saker, som om hvordan mange jøder i Norge opplever hverdagen, og hvordan Frelsesarmeen blir omtalt og behandlet fordi de
står for det klassiske kristne synet på seksualetikk, ser vi hvor
karrig jord toleransen har i Norge. Derfor handler dette om noe
mer: det handler om hvordan ulike verdier og livssyn kan leve side
om side i fred og fordragelighet i en nasjon.
Vi lever i et samfunn der staten er så altomfattende at den virker
inn på store områder i livet, som utdanning, helse og velferd. Dette
gjør den siste tidens debatt ekstra interessant. Flertallet kan i
demokratiets navn diktere folks oppførsel i store deler av livet ved
4

bruk av sterke sanksjonsmidler. Det å være minoritet i et slikt
samfunn er krevende. Hvis du ikke vil innordne deg etter flertallet
får du kjenne statens lange arm på kroppen, gjennom alt fra yrkesforbud til boikott og økonomiske sanksjoner.
Vi trenger å våkne og forstå at klassisk kristen forståelse er en
minoritet. Den blir sett på som intolerant og noe som ikke trenger å
respekteres, men heller bekjempes. Jesus opplevde det samme. Han
ber oss ikke om å være musestille og håpe at det går over, men om
å være lys og salt – på alle områder i livet. Gjennom forkynnelse og
livsførsel viste Jesus at alt med mennesket og samfunnet angår Gud,
han som har skapt himmel og jord. Jesus sa: «Jeg har all makt, gå ut
og gjør folkeslag til etterfølgere av meg.». Disiplene tok dette
budskapet med seg overalt hvor de var og forkynte at Jesus er Herre
(ikke keiseren i Roma). Det ble det bråk av, men de var godt forberedt gjennom tiden de hadde tilbrakt med Jesus. Han hadde lovet
dem forfølgelse, og hadde til og med sagt at de skulle fryde og glede
seg når det skjedde.

Disiplene forkynte at Jesus er
Herre (ikke keiseren i Roma).

Som Guds folk trenger vi mye visdom og frimodighet i tiden framover. Visdom fordi det ikke er noe poeng i å skape konflikt og
markeringer i seg selv. Frimodighet fordi vi trenger å reise oss og
formidle Guds rike uten å be om unnskyldning.
I dette nummeret av FOLK har vi blant annet skrevet mye om å nå
ut med evangeliet. Folk trenger å høre nyheten om at Jesus er Herre.
Vitnesbyrdene fra mennesker som har opplevd nytt liv og forandring tror jeg vil gi deg frimodighet. Ta imot oppdraget fra Jesus i
din hverdag. Hev røsten, engasjer deg i nærmiljøet, se de som faller
utenfor, vær en venn for de ensomme, be for de syke, åpne hjemmet
ditt for hjemløse, bruk tid med de barna som mangler voksne som
bryr seg. Stå opp mot urett og korrupsjon, tal varmt om renhet og
hellighet. Hver for seg kan dette virke lite og ubetydelig, men Jesus
sier i Bergprekenen at det er de som lever slik som forandrer verden.
Han har all makt, og vet hva han snakker om. La deg inspirere av
det du leser og bli med på Guds revolusjon. ■
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INTERVJU MED ELIN OG KENNETH STENBRÅTEN

La det være liv!

– Jeg kjenner et hjem der jeg alltid blir møtt med en
overveldende varme – som ikke har noe med temperatur å gjøre. I dette hjemmet har det å være vennlig fått
en annen betyding for meg. Det er hjemmet til familien
Stenbråten.

Evangelisering

Tekst:
Alette Helland Haga,
alette.haga@gmail.com

Foto:
Hans Kåre Isdal Haga,
hanisdal@gmail.com

Elin ser oss fra kjøkkenvinduet og vinker oss inn. Ansiktet hennes
lyser opp i et smil. De største barna, Elias og Litha Marie, ønsker
oss velkommen. Det er fyrt opp i peisen, og varmen slår mot oss
når vi kommer inn i stua. Elin tenner telys , og Kenneth gjør klar
te og kaffe mens vi småsnakker. Springende mot oss kommer familiens yngstemann, Jonah (1,5 år), med det største smilet en kan
tenke seg.

Vennlighet
Familien Stenbråten bor på Stord, og er en del av menigheten Kristent Fellesskap der. Både Elin og Kenneth har sykepleierutdanning.
Kenneth jobber innen psykisk helse, som tillitsperson for rusmisbrukere. Elin jobber som helsesøster, men er er for tida hjemme
med yngstemann.
Det å møte familien Stenbråten, og få lov til å ta del i hverdagen deres, har betydd ubeskrivelig mye for meg personlig. Før
forbandt jeg vennlighet med høflighet – noe en er opplært til. Da
jeg ble kjent med Elin og Kenneth ble det tydelig for meg at de
ikke var vennlige av plikt.
6

I Bibelen ser vi at Jesus er
syndernes og tollernes venn.

De ønsket å ta del i livet mitt, og å vite hvordan jeg hadde det.
De slo seg ikke til ro med standard-svaret mitt – som ikke alltid
var sannheten. Jeg fikk gjerne spørsmål om hva de kunne gjøre for
å bedre hverdagen min. Hvis jeg ikke visste svaret, gikk det ikke
lang tid før de hadde sett et behov og gitt meg råd, oppmuntring,
praktisk hjelp, eller rett og slett «bare» vennskap.

Noe Elin og Kenneth synes er ekstra kjekt i
prosessen med å inkludere folk i nettverket
sitt, er å invitere forskjellige folk som de tror
vil passe sammen.
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Evangelisering

Elin og Kenneth Stenbråten

Inspirert av Jesus
I Bibelen ser vi at Jesus er syndernes og tollernes venn. Kenneth
reflekterer over om kristne kan bli flinkere til å bli venn med folk?
Han refererer blant annet til Paulus’ brev til filipperne:
Ja, jeg sier det en gang til: Kjenn glede i fellesskapet med Herren
Jesus! La alle se hvor vennlige og omtenksomme dere er mot andre.
Tenk på at Herren kommer snart! (Fil 4,4-5 BNOR)

Å være kristen er ikke en adskilt del av livet. Det er hele livet: å
leve i familie, og å være en del av hverandres liv.
– Det handler om å vise hvem Gud er: i nabolaget, i jobbsammenheng, i den vi er. Vi ønsker å være et fyrtårn, en oase der folk
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kan få komme og bare være seg selv. Et fast holdepunkt for folk
rundt, sier Kenneth ivrig.

Åpent hjem
Det å alltid ha et åpent og velkomment hjem er en bevisst tanke fra
ekteparets side. Begge kommer fra hjem som har vært gode til å
inkludere andre.
– Når en leser om de første kristne så var det noe med at de
delte alt, hadde alt felles, og «mitt» betydde ikke noe. Dette er noe
vi ønsker å vise andre, sier Kenneth med en smule alvor.
– Jeg begynte å skjønne at det som ligger naturlig for meg
faktisk fungerer, sier Elin engasjert. For henne er det ikke naturlig
å stoppe folk på gata for å snakke om Jesus. Hun har heller sett at
det å bygge relasjoner og være en venn er hennes måte å vise Jesu
kjærlighet på.
– Tid spiller ikke noen rolle når jeg kjenner at Gud har lagt
noen på hjertet mitt. Da ønsker jeg å bruke tid sammen med den
personen. Elin ser på meg og blunker. Jeg kjenner på takknemligheten for å være en av de personene.

Sammen står vi sterkere
For ekteparet Stenbråten handler det å åpne hjemmet om å inkludere mennesker rundt seg. Kenneth er opptatt av menigheten:
– Det handler ikke om oss. Det å introdusere folk for fellesskap
med andre kristne er en del av å åpne hjemmet. Det vil si å lage en
arena der folk kan komme, kjenne seg inkludert, være seg selv, bli
kjent med Jesus, og vokse som menneske. En kan si at det er en
livsstil – det er livet og hverdagen til familien.
For min egen del tok det ikke lange tiden fra jeg ble kjent med
ekteparet Stenbråten før jeg ble inkludert i nettverket deres.
Gjennom dem ble jeg oppbygget av gode ord, og oppmuntret på
det jeg var flink til, og på det jeg syntes var vanskelig. De så at jeg
trengte å se meg selv gjennom andre enn mine egne dømmende
øyne.

Det å være en venn er Elins måte å
vise Jesu kjærlighet på.
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Det er noen som rett og slett
ikke har et åndelig hjem.

Ekteparet er tydelige på at de står sammen med andre i menigheten. De trekker aktivt inn folk fra menigheten, og bruker hverandres styrker.
Et eksempel jeg selv kjenner er en gang Elin hadde invitert
meg på lunsj, i starten av vennskapet vårt. Hun hadde også invitert
en annen kvinne fra menigheten. Dette var en trygg og god setting
å bli introdusert for andre, noe som var viktig for at jeg skulle
tørre åpne meg. Jeg følte meg inkludert, samtidig som jeg fikk en
trygg base for å bygge flere relasjoner.
Noe Elin og Kenneth synes er ekstra kjekt i prosessen med å
inkludere folk i nettverket sitt, er å invitere forskjellige folk som de
tror vil passe sammen. Dette fikk jeg erfare i et av mine første
møter med nettverket deres: Kenneths bursdagsfeiring hjemme hos
ekteparet. Stemningen var lett, livlig og god. I ettertid har jeg fått
høre at det ikke var tilfeldig hvem som var invitert den kvelden.
Kenneth har stor tro på at Jesus er glad i livlige sammenkomster.
– La det være liv! utbryter han, med latter og glimt i øyet.

Evangelisering

Som å komme hjem
Kenneth synes det er viktig å få frem at Gud også legger kristne
personer på hjertet deres.
Joy Turner, som også er på besøk, kommer opprinnelig fra
England, og er alenemor for to barn. Hun forteller varmt hva ekteparet Stenbråten har betydd for henne:
– Elin og Kenneth hadde et åpent hjem for meg og barna i en
stressende tid. De var tilgjengelige for oss heile vinteren og våren
det året. Det er vennskap på sitt beste, med støtte, råd og forståelse.
Joy hadde vært frelst i mange år, men stod alene, uten familie
og menighet. Hun visste hva hun lengtet etter: et fellesskap som
det hun hadde lest om i Bibelen. Men hvor kunne hun finne det?
– Det er noen som rett og slett ikke har et åndelig hjem, sier
Kenneth. – Da vi introduserte Joy for menigheten, fortalte hun at
det var som å komme hjem.
Da Joys datter Amy begynte på skolen i samme klasse som
Stenbråtens datter, møtte hun Elin og Kenneth. De var «venner» på
10

Elin og Joy tar oppvasken.

typisk norsk måte: barna gikk i samme klasse, og de snakket
sammen når de møttes.
– Jeg var ensom, men redd for å utvide nettverket mitt.
Gjennom årevis med dårlig erfaring hadde jeg lært meg at
mennesker ikke kunne stoles på, forteller Joy. Hun følte seg alene i
et fremmed land. Av redsel for at de to vennene hun hadde skulle
forsvinne eller skuffe henne, unngikk hun å spørre om hjelp.
– Men en gang barna mine var hysteriske, tok jeg en rask
telefon til Elin. Derfra begynte veien tilbake til å kunne stole på
folk, til å åpne opp det steinharde hjertet mitt. Til å tro at Far i
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Evangelisering

Familien Stenbråten er glad i å ha besøk.

himmelen faktisk bryr seg om oss. Nå er Joys familie en del av
storfamilien i menigheten.

Hjelp meg å høre det de ikke sier
– Det handler om å bry seg, se rundt seg, søke Gud og spørre:
«Herre, kan du lede meg til de du vil jeg skal møte? Kan jeg få se
dem gjennom dine øyne?», forklarer Elin.
Da jeg selv ble kjent med Elin og Kenneth hadde jeg vanskelig
for å forstå hvorfor familien inkluderte meg. Jeg syntes ikke at jeg
hadde fortjent det. Etterhvert begynte jeg å skjønne at det var et
genuint ønske fra dem om å bli kjent med meg. Først da jeg inviterte Jesus inn i livet mitt forstod jeg dette selv.
Elin forteller at hun i hovedsak legger vekt på to ting når Gud
har lagt en person på hjertet hennes: Å bli kjent med den eller de
12

det gjelder, og å søke Gud. For å bli kjent er det viktig å lytte til
dem, og å vise genuin interesse i livet deres. Spørsmål om Jesus
dukker opp av seg selv, av nysgjerrighet, eller fordi personene har
sett noe annerledes hos familien Stenbråten.
Det å søke Gud både før, i situasjonen og underveis, er sentralt for
Elin og Kenneth:
Ikke vær bekymret for noe som helst, men be til Gud og spør om hjelp.
Be til ham om det dere trenger og takk jevnt og trutt. (Fil 4,6 BNOR)

Et spørsmål Elin gjerne stiller Gud når hun er i situasjoner hun
opplever som viktige er: «Kan du lede meg inn i dette? Hjelp meg
til å høre det de ikke sier!».
– Det er Guds timing som avgjør alt. Det er ikke noe poeng i å
springe etter noen som ikke er klare til å bli kjent med Jesus ennå.
Noen tar ikke imot, andre tar imot, og da kan en bygge videre på
det, forklarer Elin enkelt. ■

Hjelp meg til å høre det de
ikke sier!
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INSPIRASJON

Vår takk for Golgata

Då eg for ei stund sidan såg i den store familiebibelen me
arva frå foreldra til kona, fann eg eit stort bilete av
Tormod Vågen. Svigerinna mi sa då at han pleidde å seia
at misjonen var vår takk for Golgata.

Evangelisering

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.

Eg hugsa uttrykket, som tok til å arbeida i meg med ny kraft, for
me held på å gjera oss klare til ei reise til Asia.
Det er jo slik at all kristen misjon vert driven fram av takk til
Gud for det han gjorde for oss på Golgata. Evangeliet om Jesus
Kristus kom til oss som godt nytt, som ordet om korset, forsoning,
tilgjeving og eit nytt liv i fred med Gud. På Golgata viser Gud oss
sin grenselause kjærleik. Han gav sin einborne Son til å døy i vår
stad, ta vår skuld på seg og sona vår straff. På Golgata vann den
evige kjærleiken over alle øydeleggjande krefter og sette oss fri til
å tena den levande Gud utan frykt. Me elskar han som elska oss
først og som synte kjærleik ved å gje livet sitt for oss.
Det er takken og kjærleiken til Gud som er drivkrafta i kristen
misjon. Det er ikkje pliktkjensle eller håp om ei belønning som driv
misjonærane, men eit hjarte fullt av takk. Me har godt nytt å bera
fram. Me har ein god bodskap å formidla. Me har noko å stort
fortelja, noko Gud har gjort mot oss. Me kan ikkje teia still. Hjartet
er fullt av takk. Me ønskjer at så mange som råd skal få del i gleda
og takken vår.
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Apostelen Paulus seier det slik:
For Kristi kjærleik tvingar oss! Me veit at éin døydde for alle, difor
har dei alle døydd. Og han døydde for alle, så dei som lever, ikkje
lenger skal leva for seg sjølve, men for han som døydde og stod opp
for dei. (2 Kor 5,14–15)

Då Gud i Kristus forsona oss med seg, gav han oss ei forsoningsteneste. Denne tenesta er takken vår til Gud.
Når me har opplevd det store å verta forsona med Gud, kan me
ikkje lenger leva som ingenting har hendt. Det Gud gjorde for oss
på Golgata, gjeld ikkje berre oss, men alle menneske på jorda. I
forsoninga ligg det ei forsoningsteneste og det takksame hjartet
driv oss til å gå til andre menneske i mange land med ordet om
forsoning.
Med takk i hjartet for kva Gud har gjort for oss på Golgata kan
me møta menneske rundt oss med takk. Me takkar Gud at han har
skapt dei i sitt bilete og forsona dei med seg i Jesus Kristus. Me
takkar Gud for alle menneske me møter i vissa om at dei er elska
og verdifulle. Det er takken, som gjer kristen misjon til noko veldig
positivt og byggjande. ■

Det er takken og kjærleiken til Gud
som er drivkrafta i kristen misjon.
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INTERVJU MED ARNE SKAGEN

Gjenoppdag hverdagen!

– Jeg tror vi trenger å gjenoppdage hverdagen vår, sier
forfatter, forkynner og evangelist Arne G. Skagen. Etter
at han skrev boka Endelig mandag, som ble en av Prokla
Medias mest solgte bøker i fjor, har han møtt flerfoldige
mennesker og holdt tallrike seminarer om evangelisering i
mange slags sammenhenger.

Evangelisering

Tekst: Stein Ørnhaug,
steinorn@gmail.com

– Vi trenger å gjenoppdage hverdagen i lys av evangeliene. Jesus
selv tjente Gud i sin hverdag. Jesus er Guds sønn, men han kom til
jorden og ble et menneske som oss, selv om han var uten synd.
Når jeg ser på hvordan Jesus berørte mennesker i evangeliene så er
det mange ting der jeg tenker at «det kan også jeg gjøre», uten at
jeg trenger å tenke på det som «evangelisering». Det er rart
hvordan vi kan stå for eksempel på en fotballplass sammen med
andre foreldre og prate lett og naturlig, helt til vi begynner å tenke
at «nå må vi evangelisere». Da kommer svettebygene og stresset
som kan sette oss helt ut. Det er mange kristne som føler seg
ukomfortable med «evangelisering», men alle kristne kan være seg
selv.

Det fortsetter gjennom oss
Skagen arbeider nå med en ny bok som han håper skal bli klar før
sommeren 2014. Utgangspunktet for denne boken var at Gud talte
til han personlig om å se mer på det å følge Jesus i hans egen
hverdag.
16

– Jo mer jeg jobbet med dette, jo enklere og mer praktisk ble
det, forteller han. Jesus sier i Evangeliet etter Lukas at han var
kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem (Luk 19,10). I
Brevet til hebreerne kapittel 10 står det om at Jesus ville tjene Far
og derfor ble gitt en kropp og ble et menneske – Jesus fra Nasaret.
I dag fortsetter Jesus sin tjeneste. Han leter fremdeles etter de bortkomne og vil berge dem. Og det er vi som er kroppen hans. Vi er
nå i den samme tjenesten. Og på samme måte som Jesus var seg
selv og kom i kontakt med mennesker midt i sin hverdag, er vi oss
selv, møter mennesker og blir brukt av Far i samme oppdrag.

Arne Skagen vil fokusere på hverdagen.
(Foto: Prokla-Media)
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Å «gå omkring»
– Jeg har tenkt på dette uttrykket
om at Jesus «gikk omkring».

– Jeg har tenkt på dette uttrykket som er nevnt flere steder i evangeliene, om at Jesus «gikk omkring». Jeg tror ikke det bare handler
om at han gikk fysisk fra sted til sted, men også at han ba og
tenkte på omgivelsene sine. I Evangeliet etter Lukas kapittel ti
sender Jesus ut de 70 «til steder han selv skulle besøke». Han måtte
ha «gått omkring» før han sendte disse ut, for han hadde tanker om
hvor han skulle gå og hvem han skulle møte. Jeg tror vi også kan
leve i våre hverdager i samtale med Gud, se på omgivelsene våre
sammen med Gud og be og tenke sånn som Jesus.

Et endret fokus

Evangelisering

– Dette er jo mye mer snakk om å få et endret fokus enn å streve
etter å få til noe som ikke er naturlig for meg. Faktisk så gjør vi
alle mye som er av stor betydning for andre allerede. Men når
fokuset vårt blir på alt vi skulle gjort men likevel ikke gjør eller får
til, så blir tanken på «evangelisering» ofte noe som skaper blandede
følelser og ulyst.
– Men situasjonen forandrer seg når du fokuserer på at der du er
som den du er kan du ta enkle naturlige steg. En jeg kjenner
bestemte seg for å ha som målsetning å spørre litt mer etter
hvordan folk rundt henne på arbeidsplassen hadde det, og å ta seg
tid til å lytte godt på svarene. Plutselig så fikk hun så mange
samtaler og det var så mye som skjedde. Det var jo en liten beslutning og noe hun veldig enkelt kunne gjøre, men det skapte så mye
som Gud kan få ta videre og gjøre sine mirakler gjennom.

Du har kun denne dagen
– Selv kjenner jeg at det er dagen i dag som utfordrer meg. Jeg vil
følge Jesus, men kan aldri hoppe over «i dag». Alt Gud ber oss om
å gjøre, også det å være vitner for han, har jeg bare denne dagen å
gjøre det på. Denne dagen kan jeg forholde meg til, ikke det som
jeg skyver foran meg inn i en ukjent framtid. Og når jeg tror at det
er dagen i dag som teller, da kan jeg også tro at denne dagen har
18

Gud lagt ferdiglagte gjerninger klare for meg. Da kan jeg forvente
at dagen har nåde fra Gud til å gjøre de tingene han ber meg om,
når jeg er meg selv, midt i min hverdag. ■

Jeg vil følge Jesus, men kan aldri
hoppe over «i dag».

UTDRAG FRA BOKA "ENDELIG MANDAG"

Drivkraften er alltid kjærlighet

«Evangelisering handler ikke om oss og hva vi kan utrette.
Det handler om Gud og hva han har utrettet – gjennom
sin sønn Jesus», skriver Arne Skagen.

Evangelisering

Tekst: Dette er et utdrag fra boka
Endelig mandag
av Arne G. Skagen,
tilgjengelig på www.proklamedia.no.

Sara jobber på et aldershjem. I lengre tid har hun bedt til
Gud for beboerne på hjemmet. Sara er glad i de gamle
menneskene og en dag driver kjærligheten henne til å
handle. Hun går til bestyreren og spør om hun kan få lov til
å invitere noen venner fra menigheten hun går i, for å prate
med de eldre og be for dem.
Bestyreren blir litt overrasket, men når han får tenkt seg
om et øyeblikk, svarer han at jo, det kan hun få lov til. På én
betingelse:
«Så lenge det skjer på en respektfull måte.»
Jeg er en venn av Sara, en av to venner fra menigheten
som en formiddag får være med henne på aldershjemmet.
Det er interessant å møte disse menneskene som har et
langt liv bak seg. Mange har mye å fortelle. Samtidig – når
vi kommer tettere inn på dem – gir flere uttrykk for at de
føler en uro med tanke på framtida. De har nådd den forventede levealderen. Aldershjemmet er etter all sannsynlighet
siste stoppested. Hva skjer etterpå? Er det noe mer å håpe
på?
Vi prater med de eldre og deler evangeliet med dem. Vi
forteller om Guds frelsesplan, om hvorfor Jesus kom og hva
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han kan gi: framtid og håp. Guds kjærlighet rører ved flere
av beboerne. Hos noen kommer en tåre til syne i øyekroken.
Andre griper rundt hendene våre og sier de er så glade for at
vi er her.
Ved et av bordene sitter Judith. Hun har fulgt oppmerksomt med mens vi har delt evangeliet. Når vi spør hva hun
tenker om det vi har fortalt, sier hun:
«Dette tror jeg på.»
Vi slår oss ned ved bordet hennes, tar fram Bibelen og
leser et vers.
«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.»
«Har du lyst til å ta imot Jesus?» spør vi.
«Ja, det har jeg», sier Judith med høy og tydelig
– høytydelig – stemme. Med noen enkle ord inviterer hun
Jesus inn i livet sitt.
Judith er den første som kommer til tro, men ikke den
eneste. I løpet av formiddagen følger fem andre etter.
Med Sara som midtpunkt har de eldre begynt å samles
til bønn, bibellesning, kaffedrikking og sosialt fellesskap. Det
skjer et par ganger i uken, på et helt vanlig aldershjem.

Evangelisering handler ikke om oss
og hva vi kan utrette.

Det er ikke tilfeldig at jeg begynner med å fortelle om Sara.
Hun viser oss hva som er drivkraften i all evangelisering:
Guds kjærlighet.
Gud elsker mennesker. Gud elsker alle mennesker, med
en kjærlighet som var villig til å ofre alt. «For så høyt har
Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at
hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig
liv.»
Evangelisering handler ikke om oss og hva vi kan
utrette. Det handler om Gud og hva han har utrettet
– gjennom sin sønn Jesus.
Bibelen forteller oss videre at «Guds kjærlighet er utøst i
våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss.» Det er
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Evangelisering

Det er viktig at innpakningen
stemmer med innholdet.

denne kjærligheten som er drivkraften når vi deler Jesus med
andre mennesker. «Kristi kjærlighet tvinger oss.»
Jeg har møtt mange kristne som får dårlig samvittighet
når det blir snakk om evangelisering. De vet at de burde dele
evangeliet med andre mennesker. Men de opplever evangelisering som en sur plikt og en tung byrde.
«Hvis dere har det på den måten», pleier jeg å si, «skal
dere ikke en gang tenke på å dele evangeliet. La det for all
del være.»
Svaret overrasker. Noen blir provosert: «Vil ikke du at
folk skal få høre evangeliet? Bryr du deg ikke om at
mennesker skal bli frelst?»
Selvfølgelig gjør jeg det. Men evangeliet er de gode
nyhetene. Det er budskapet om Guds kjærlighet til oss i Jesus
Kristus. Da er det viktig at innpakningen stemmer med
innholdet. At budbringeren og budskapet ikke motsier hverandre. Dersom vi drives av pliktfølelse eller dårlig samvittighet, eller en blanding av begge deler, har vi vanskelig for
å formidle Guds kjærlighet. Da kan vi like gjerne la det være.
Evangeliet handler om Guds kjærlighet. Det som driver
Sara, er verken pliktfølelse eller dårlig samvittighet, men
Guds kjærlighet. Den kjærlighet Gud har for beboerne på
aldershjemmet, har smittet over på Sara. Derfor forteller hun
ikke bare de gode nyhetene. Sara går rundt på aldershjemmet og er de gode nyhetene. (...)
Når vi snakker om evangelisering, tilhører hovedrollen alltid
Den hellige ånd. Det er alltid han som spiller hovedrollen
når Jesus blir en levende realitet for mennesker. Men siden
Den hellige ånd har tatt bolig i oss, inviterer han oss inn i et
samspill, der vi får spille noen viktige biroller.
Historien om Sara viser oss den vanligste måten Den
hellige ånd leder oss på: ved at hans kjærlighet snakker til
oss, og driver oss til andre mennesker.
For at dette skal skje, er det avgjørende at vi lever nær
Jesus. Jo nærmere vi lever Jesus, desto nærmere vil vi
komme dem han elsker.
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I evangeliene ser vi hvor viktig fellesskapet med Far var
for Jesus. Han prioriterte dette fremfor alt annet. Selv på
travle dager, når folk presset på fra alle kanter, kunne han
trekke seg tilbake for å være sammen med sin Far.
Ofte gikk han opp i fjellet. I Bibelen er fjellet stedet for
åpenbaring. På fjellet viser Gud sitt sanne ansikt, her
avslører han sitt innerste vesen.
Moses opplevde det samme. Mens Israelsfolket var mest
opptatt av hvordan Gud kunne møte deres behov, hadde
Moses, folkets leder, et annet fokus. Han var opptatt av Gud
selv. Moses ble kalt opp på fjellet, for å møte Gud. På fjellet
lærte han Guds sanne vesen å kjenne og Gud regnet Moses
som sin venn.
Kong David ble kalt en mann etter Guds hjerte. Han var
på ingen måte feilfri, men han var en mann som stolte på
Gud. I mange situasjoner opplevde han at «Herren taler
fortrolig med dem som frykter ham.»
Gud ønsker det samme for oss: at vi skal kjenne ham, så
han kan tale fortrolig med oss. «Jeg ber om at vår Herre Jesu
Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir
visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne.»
Evangelisering er ikke en aktivitet, men et naturlig
uttrykk for vårt forhold til Jesus. Når vi kjenner Gud, lever nær

Hovedrollen tilhører alltid
Den hellige ånd.

Jesus og er fylt av Den hellige ånd, kan vi møte mennesker på en
trygg og tillitsfull måte. Vi kjenner Far, han som kjenner alle
mennesker. Når vi møter mennesker, bærer vi hans nærvær med
oss, slik at de får erfare Guds kjærlighet. ■
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INTERVJU

Må man være sprø?

Evangelisering. Er det bare for spesielt interesserte – de
som har gått bibelskole eller er selgertyper? Jeg tok en
prat med tre frimodige karer for å finne ut hva som skal
til.

Evangelisering

Tekst: Mari Bjerkaas,
maribjerkaas@yahoo.no
Mari Bjerkaas er gift med Geir,
sammen har de tre sønner
og ei svigerdatter. Jobber i
forsikringsbransjen, og er med i
menigheten Kristent Fellesskap i
Harstad.

Det var den verste uværshelga på lange tider, da både ferger og
hurtigbåter gladelig lot seg fortøye ved kai. Den helga folk klokelig
holdt seg hjemme, og inne. Det var den helga tre trosbrødre labbet
gjennom snøen, måket fram en lånt bobil, starta den og putret i vei
rundt om i Troms fylke.
«Dra til bygder og byer, be og velsign, bryt brødet, og finn
«fredens hjem”. Dette var den enkle instruksen i profetordet som
kom under Kristent Fellesskaps sommerkonferanse i Nord-Norge,
for et par år siden. Disse tre karene fra Tromsø og Vesterålen dro i
vei for å handle på ordet.
Jeg hadde hørt om planene om denne bobilturen, men regna
med at uværet satte en effektiv stopper for prosjektet. Om gutta
bare hadde hatt en skikkelig SUV med nye vinterdekk, men en
bobil, ei campingvogn på fire hjul i dette været – det grensa til
galskap! Herrens veier er uransakelig heter det – men denne helga
var det Statens Vegvesen som hadde ufarbare veier. Likevel, i løpet
av helga tikka det inn seiersrapporter ute fra uværet. Noen ble
helbreda, andre hadde tatt imot Jesus, fredens hjem var funnet, og
jeg undra meg både over Herren og herrene. Undring over Herren
er ikke uvanlig, men jeg ble nysgjerrig på disse mennene som
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Kurt Roger Karlsen (t.v) og Karl Enok Thu.
(Foto: Rune Ørnes)
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frivillig oppsøkte totalt fremmede mennesker for å gi dem et møte
med Gud.

Evangelisering

Var jeg flau over evangeliet, over
Jesus?

Må man være sprø?
Rune Ørnes fra Vesterålen, Karl Enok Thu og Kurt Roger Karlsen
fra Tromsø var allerede i gang med å planlegge en ny tur da jeg
fikk anledning til å snakke med dem. Det er mye latter og lyd når
disse tre er sammen, – en smule ellevilt, men befriende! De kunne
fortelle at bobilturen kom i stand tilsynelatende tilfeldig. De hadde
alle hørt profetordet om å dra til steder i Nord-Norge som tidligere
i historien hadde hatt vekkelse. Der skulle man velsigne stedet, be,
bryte brødet, og Gud ville lede dem til «fredens hjem» – det vil si
folk som ville åpne hjerte og hjem for dem.
– Det er mulig man må være litt sprø for å legge ut på en slik
tur, smiler Kurt Roger. Vi visste hvor vi skulle dra, men ikke hva
som ville skje eller hvem vi ville møte. Vi fant ut av ting mens vi
var underveis og vi snakket med Gud mens vi kjørte. Med på veien
hadde vi CDer, bibler og penger som vi kunne gi til menneskene vi
møtte. Vi stolte helt på at Herren ville åpne muligheter for oss, og
vi opplevde at det gjorde han.

For spesielt interesserte?
Jeg tenkte at selv ville jeg nok vært usikker, lett rødmende og
passe brydd i en slik situasjon ovenfor fremmede. Den tanken
fylte meg med skam, skam over å være feig. Var jeg flau over
evangeliet, over Jesus? Vel, jeg snakker gjerne med ikke-troende
bekjente om Gud på tomannshånd eller på sosiale medier, men å
oppsøke ukjente mennesker og «forstyrre» dem i deres hverdag….
Nei, det minte meg om selgere, eller sekter jeg ikke ville sammenlignes med. Er det vi kaller evangelisering, for spesielt interesserte?
Er det bare for de som har gått på bibelskole eller er «selgertyper»,
mens vi andre får nøye oss med å be?
– Det kan nok være lettere å gjøre slike ting på et fremmed
sted enn i sitt eget lokalmiljø, erkjenner Karl Enok. – I hjembyen
min Tromsø har jeg måtte jage vekk tanker som “tenk om elevene
mine eller foreldrene deres ser meg nå, mens jeg ber for folk midt i
Storgata!” Han smiler lurt når han sier: – Det er veldig god trim for
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sinnet og kjøttet! En må være villig til å betale prisen ved å kjenne
seg dum. En må gjøre det klart for seg selv både hva en tror, og på
hvem en tror? Man lærer å høre fra Den hellige ånd, slår han fast.
– Det er bra å være flere og ikke gå alene. Vi blir skarpere når
vi hører fra Gud sammen. Vi utfyller hverandre. Retninga Gud gir
oss, blir mer konkret og troen vokser.
– Vi ba Herren vise oss mennesker han ville vi skulle møte,
fortsetter Karl Enok.
– For eksempel kunne Gud fortelle oss at vi kom til å møte en
mann med blå jakke og caps. Den første gangen jeg så personen
som stemte med beskrivelsen, gikk jeg i ring og følte meg litt

Karl Enok og en nedsnødd bobil.
(Foto: Rune Ørnes)
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– Det er bra å være flere og ikke gå
alene.

pinglete. Til slutt tok jeg mot til meg og snakka med han, og han
hadde behov for helbredelse.
Så, i kjøpesenteret, midt mellom apoteket og vinmonopolet,
fikk jeg be for han! Vi hadde hørt rett, Herren ledet oss, og
mannen fikk en berøring av Gud!

Evangelisering

Grobunn for Guds rike

Ikke alle klarte å holde seg på veien i snøstormen. (Foto: Rune Ørnes)

Jeg blir inspirert og utfordra av å snakke med disse trosbrødrene.
Dette er tre vanlige menn, som likevel får gjøre og se uvanlige
ting. Å få oppleve at mennesker blir momentant helbreda, eller at
flere kommer til tro der og da, uten at du har bearbeida dem i
lange tider, kan jo ikke være annet enn tilfredstillende!
Jeg skjønner at også de har kjent seg utfordra av normal
menneskefrykt, og har jobba med å flytte egne grenser. Det har
vokst fram en djerv tro mellom dem, og en klar vilje til å frykte
Gud mer enn mennesker. De piffer hverandre opp til å tørre å trå
utenfor komfortsonen sin.
– Vi setter oss selv i en situasjon der Herren må gripe inn, og
der vi selv ikke har løsningen på situasjonen, sier Rune.
- Vi kan ikke stole på oss selv, hodet og intellektet må på sett
og vis koples ut.Vi fikk demonstrere Guds kraft inn i menneskers
liv, og alle vi møtte fikk ei berøring av Gud.
-Vi reiser ikke primært ut for å starte menigheter, fortsetter
Rune, men vi opplever å være en plogspiss inn i den åndelige,
usynlig verden. Det vi gjør er med på å skape grobunn og vekst for
Guds rike.
Mennesker berøres og begynner å søke Gud. Noen får bare et
enkelt møte med Gud der og da, mens andre berøres dypt, åpner
hjem og hjerte, og ønsker mer kontakt. Vi må bare tro at Gud
jobber videre med folk.
Rune blir alvorlig når han fortsetter:
– Vi må også være forberedt på press i forbindelse med en slik
reise, både for oss selv og familien. Dette er arbeid som ikke går
upåaktet hen i det åndelige, og dedikerte forbedere er nødvendig!
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Ønske om å handle på profetordet
Rapportene fra bobilturen gir meg en følelse av glede og spenning.
Noe nytt skjer, Guds rike er på fremmarsj! Jeg fikk også se bilder
og film fra turen: Bilder av tre blide karer som ler seg gjennom
uvær og dårlig føre, som ber og synger lovsanger så bobilen buler
ut på midten.
– At det ble akkurat oss som skulle reise sammen, bare skjedde,
forklarer de.
– Vi hadde alle et ønske om å handle på det profetiske ordet.
Innholdet var håndgripelig, det var lett å forstå og det var enkle
handlinger som skulle utføres. Dernest skulle Herren selv stå ved
sitt ord og lede oss til et fredens hjem. Hvis man tror på profetiske
ord må man også være villig til å handle på dem. En må spørre seg
selv: Hva gjør jeg med dette?
-Har man i tillegg litt pionerånd i seg, takker man ja til å være
med på eventyr! Plutselig hadde vi fått tilbud om å låne en bobil,
og mottatt
15 000 kr fra menigheten Kristent Fellesskap i Kristiansand.
Bobilen og pengene skulle brukes på turen. Da var det jo bare å
dra!

Hva kan så vi gjøre?
Av hele mitt hjerte tror jeg at Gud virkelig er «på gang» i landet
vårt! Et land med 5 millioner personligheter som Herren elsker og
lengter etter. Hver og en av oss kan gjøre noe, slik at Herrens
herlighet blir synlig i nasjonen vår. Om vi ikke starter med
misjonsreiser i nordnorsk storm, kan vi likevel møte folk og deres
behov der vi er.
Kanskje noen av oss trenger å sprenge våre mentale sperrer og
definere oss selv inn i oppdraget Gud har gitt oss (Matt 28,18-20). I
Bibelen står det:

Kurt Roger på vei ut i bobilen i snøværet.
(Foto: Rune Ørnes)

Kanskje du vil invitere noen på
kveldsmat, mekke bil med en
kollega, eller være foreldrekontakt
i klassen?

Jabes påkalte Israels Gud og sa: å, om du ville velsigne meg, utvide
mitt landområde og støtte meg med din hånd. (1 Krøn 4,10)

Denne kjente bønnen kan vi også å be med tanke på våre egne
tankemønstre. Det kommer ikke an på om du er «sprø» og har
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Kurt Roger fjerner snø fra vindusviskerne på
bobilen. (Foto: Rune Ørnes)

bobil, men på hva du har i hjertet ditt og om du vil handle i tråd
med det profetiske ordet til deg og området du bor i. Det kan koste
å være lydig, og menneskefrykt er normalt, men gudsfrykt er
nyttig til alt (1 Tim 4,8).
Tenk etter: Hva har Gud sagt til deg, hva er ditt «landområde»?
Kanskje du vil invitere noen på kveldsmat, mekke bil med en
kollega, eller være foreldrekontakt i klassen? Vi kan gjøre hva som
helst, bare vi setter oss i en posisjon der vi møter andre mennesker.
Slik får vi anledning til å gi mennesker en berøring av Gud. Gud
vil bekrefte det han har sagt, han vil gripe inn og gi frukt og vekst.
La oss være starthjelp for hverandre! La oss oppmuntre hverandre til djervhet og mot! La oss minne hverandre på hva Gud har
sagt, om stedene vi bor og ikke minst om hans fantastiske plan
som omfatter alle mennesker! ■
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Boken innspirerer og oppmuntrer
gjennom humor og praktiske eksempler.
Ordet “evangelisering” får en ny mening
og et nytt innhold, og Arne G. Skagen
motbeviser at evangelisering er en
aktivtet for spesielt interesserte.

ANNONSE

Kr. 199,- på www.proklamedia.no

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

tekst
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INSPIRASJON

Misjon i kvardagen

Misjon er ikkje eit festord. Det er eit kvardagsord. Misjon
høyrer til i kvardagen og i kvardagslivet.

Evangelisering

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.

Det er ikkje alltid det er så mykje glans rundt misjonsarbeidet som
trufast vert gjort dag etter dag, men dette trufaste arbeidet med å
dela Guds ord med nye menneske er livsviktig. Ofte ser ein ikkje
mykje frukt der og då, men på sikt vil ein sjå at evangeliet alltid
ber frukt.
For ein tid tilbake snakka eg med ein tidlegare misjonær som
hadde vore i Hong Kong for mange år sidan. På grunn av sjukdom
i familien vart misjonstenesta i utlandet avbroten før tida, og ho
kom seg aldri ut att. I alle desse åra hadde ho undra seg over om
arbeidet i det heile hadde bore frukt. Ho hadde hatt mange kvardagar, men få festdagar. Etter tretti år fekk ho kontakt med ein
pastor i Hong Kong som kunne fortelja at det var nettopp ho, den
norske misjonæren, som i sin eigen hybel hadde hjelpt denne
kinesaren til å ta imot Jesus Kristus som Frelsar og Herre. Misjonsarbeidet i kvardagen hadde ikkje vore utan frukt! Den kinesiske
pastoren førte misjonsarbeidet vidare i sin kvardag då den norske
misjonæren måtte reisa heim.
På vår siste reise i India fekk me høyra mange sterke vitnemål
om misjon i kvardagen. På ei Gudsteneste i Jaipur stod ei kvinne
fram for å vitna. Ho var strålande glad. Ho bar eit lite barn i
armane og tok til på ein litt uvanleg måte:

32

– Eg veit ikkje mykje om Jesus, men han har gjort meg frisk.
Han har frelst meg. For eitt år sidan kjende eg ikkje Jesus. Men eg
hadde eit stort problem. Eg hadde hatt smerter i magen som var
vorte store. Eg visste at noko var alvorleg gale med meg. Etter
undersøking på sjukehuset sa doktoren at eg hadde ein kreftsvults i
livmora, at eg måtte opererast og at eg ikkje kunne få barn. Alle
draumane mine vart knuste. Eg gret heile vegen heim frå sjukehuset. Eg og mannen min var svært fortvilte. Me hadde inga
framtid. Alt såg mørkt ut.
– Då me kom heim, såg hushjelpa vår at me var fortvila. Då ho
fekk høyra om problemet, tilbaud ho seg å be for meg. Kva er
vitsen tenkte eg, kva kan ei bønn frå denne uutdanna, lågkastehushjelpa vår, gjera for meg? Men fordi eg var så desperat let eg
henne be for meg likevel. Ho la hendene på meg, bad ei bønn i
Jesu namn. Eg hadde aldri høyrt om Jesus før. Men bønna hennar
var heilt ulikt det eg hadde høyrt i hindutempla. Ho brukte enkle
ord, som om ho kjende denne Jesus ho bad til. Då ho bad kom ein
fred som eg aldri før hadde kjent.
– Neste veke reiste eg tilbake til sjukehuset for å ta operasjonen. Men doktoren vill ta ein ny CT-skann for å kunna vita
sikkert korleis han skulle gjera operasjonen. Etter CT-skanninga
vart doktoren forundra og sa at her var det noko som ikkje stemde.
Han ville ta endå ein ny CT-skann for å vera på den sikre sida.
Etter andre CT-skanninga vart han heilt overgjeven, men måtte slå
fast at eg ikkje lenger hadde nokon svults i livmora. Eg vart overvelda av glede og takk. Jesus hadde gjort meg frisk på grunn av
bønna til hushjelpa mi.
– Då eg kom heim fekk eg hushjelpa til å fortelja meg meir om
Jesus, og eg og mannen min gav oss over til Jesus. Hushjelpa vår
har undervist oss om Jesus og me har vore med i ei husforsamling.
No er eg glad for å kunna fortelja kva Jesus har gjort i denne store
forsamlinga. Han har frelst meg, gjort meg frisk og gjeve meg dette
barnet!
I kvardagen kan me alle ta del i misjonsarbeidet om me er
hushjelp eller om me er utsende misjonærar! ■

I alle desse åra hadde ho undra seg
over om arbeidet i det heile hadde
bore frukt.
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UNDERVISNING

Kjelder til død og kjelder til liv

Der finst kjelder til liv og kjelder til død. Det gode er at
forureina kjelder kan verta omgjorde til friske kjelder med
levande vatn.
For det vatnet eg vil gje, blir til ei kjelde i han med vatn som bryt
fram og gjev evig liv. (Joh 4,14)

Evangelisering

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.

Byen Jeriko hadde lege i ruinar i mange hundre år, etter at Josva
og folket hadde bannstøytt byen. Men i israelskongen Ahab si tid,
hadde ein kar frå Betel bygd oppatt Jeriko. Folket som hadde
busett seg der, syntest byen låg fint til, men kjelda som forsynte
Jeriko med vatn var forgifta. Dette gjorde at folk vart sjuke og
døydde og endåtil jorda vart forgifta slik at avlinga vart øydelagd
før ho kunne haustast inn.
Sjølv om Herren hadde tala eit ord gjennom Josva som gir
inntrykk av at han ikkje ville at Jeriko skulle gjenreisast, hadde
han likevel omsorg for folka som budde der, ikkje berre for dei
sjuke og døyande, men og for hausten på markene deira. Grøda
vart øydelagd før ho vart moden og kom aldri i hus.
Mennene i Jeriko arbeidde truleg med saka så godt dei kunne
utan å finna løysing på problemet. Men ein dag fatta dei ny von.
Dei såg ein mann med ei makelaus ånd i seg. (Les historia i 2 Kong
2.) Elia hadde vorten teken opp til himmelen, men ånda hans kvilte
over Elisja. Profetsveinane i Jeriko såg når Elisja kom tilbake til
elvebreidda ved Jordan, slo på vatnet med den gamle kappa til Elia
og ropa: «Kvar er Herren, Elia sin Gud?» Vatnet delte seg og Elisja
34

gjekk over på tørre botn. Dei såg at han hadde vorte ein mann som
Gud var méd. Slikt vert lagt merke til i nabolaget. Og særleg i tider
med vanskar i kvardagen, tennest ei ny von til Gud fordi han er
nær og til stades, gjennom livet til ein mann dei kjenner.
På same måten kan vi vera kristne som vert lagde merke til som
berarar av Guds Ånd og liv. I nabolaget vert vi alltid observerte av
andre uansett fordi vi er kristne. Spørsmålet er kva dei då ser. Ser
dei folk som har svar i vanskelege situasjonar og kan løysa folks
utfordringar? Ser dei at vi har siger i våre eigne liv og orden på
våre eigne saker? Er vi som eit lys i mange sine mørke tilvære? Er
vi salt i lokalmiljøet? Formidlar vi Guds fred og kjærleik der det
trengs? Er vi til stades i folk sine liv slik at vi er tilgjengelege når
dei treng oss?
Elisja var ein slik person. Difor fekk Gud brukt han, ikkje berre
til den viktige profetiske røysta i nasjonen i si tid, men til å
formidla Guds svar og hjelp til mange.
Mennene i Jeriko gjekk difor til Elisja med problemet sitt.
«Hent eit nytt fat til meg, og ha salt oppi det», sa han. Frå det nye
fatet, kasta han saltet ut i kjelda som forsynte Jeriko med vatn og
sa: «Så seier Herren: No gjer eg dette vatnet friskt. Det skal aldri
meir valda død, eller øydeleggja avling.» Og vatnet vart friskt.
Dette første underet som Elisja gjorde, liknar litt på det første
teiknet Jesus gjorde i eit bryllaup i Kana i Galilea. Jesus løyste
problemet deira, ved å gjera vatn om til vin. Elisja løyste problemet
i Jeriko ved å gjera forgifta vatn om til friskt vatn. Det vatnet
Jesus gjorde om til vin, var vatn som skulle brukast i tråd med dei
skikkane jødane hadde om reinsing. Dette var rituelt og religiøst og
hadde ikkje åndeleg liv i seg i det heile. Men Jesus tok det som var
meint til ytre reinsing og gjorde det om til indre livgjevande drikk.
Slik herleggjorde han Far sin og viste kvifor han hadde kome til
jord. Underet som Elisja gjorde talar om det same: Han forandra
forureina vatn til friskt livgjevande vatn som ikkje berre gav liv til
dei som budde i Jeriko, men som også berga hausten på markene
deira.

Slikt vert lagt merke til i
nabolaget.
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Evangelisering

Mennene i Jeriko gjekk til Elisja
med problemet sitt.

«Salt er ein god ting. Men mistar saltet si kraft, korleis skal de då
gjera det salt att? Ha salt i dykk sjølve og hald fred med kvarandre».
(Mark 9,50)

At vi er salt på jorda, er viktig å sjå i eit perspektiv av samfunnsendring. Vi kan vel likevel ikkje venta gjennomgripande
samfunnsendring utan ei stor innhausting av menneske for Guds
rike. Men vi vart gjorde til nye skapningar i Kristus, også med
tanke på dette oppdraget.
Jesus sa at det er ingen som fyller ny vin i gamle skinnsekker.
For gamle skinnsekker kan ikkje halda på ny vin. Det kjem heller
ikkje nytt liv ut frå den gamle menneskenaturen, om han er aldri
så stivpynta og påkosta. Den gjennomgripande endringa kjem frå
det indre i mennesket når Gud får gjera sitt frelsande verk, føda
oss på nytt, og gripa oss med sin kjærleik for menneskja. Difor
kunne ikkje Elisja heller kasta salt i ut i kjelda frå eit gamalt fat,
men eit nytt fat måtte han ha.
Nye skapningar i Kristus, som lever i Guds kraft som salt på
jorda, er det Gud treng for å berga liv og få hausten i hus. Og vi
opplever også at den profetiske tenesta mellom oss hjelper og
oppmuntrar oss til å la oss bli kasta ut i mange slag forureina
miljø, som ein undergjerande surdeig av liv og forandring.
Vi trur og vi ser at vi lever i ei åndeleg vårløysingstid. Det får
konsekvensar for oss alle, slik ein bonde alltid må arbeida med det
som det, til ei kvar tid, er tid for å gjera. Vi har så mange ulike
rollar i det store oppdraget Gud har gitt oss. Men så er der ein del
ting som er ganske likt likevel: At Gud kallar oss til å be for
menneske rundt oss, og at vi i alle situasjonar torer å by oss sjølv
fram slik Paulus skriv til menigheten i Korint:
«Når vi ved Guds miskunn har fått denne tenesta, mistar vi ikkje
motet. Nei, vi har sagt frå oss alt hemmeleg og skammeleg; vi går
ikkje fram med knep og forfalskar ikkje Guds ord. Men vi legg
sanninga ope fram, og for Guds andlet stiller vi oss sjølve fram så alle
menneske kan dømma oss etter sitt samvit» (2 Kor 4, 1-2)
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Og til kolossarane skriv han:
Gå fram med visdom mellom dei som står utanfor, og bruk den dyrebare tida godt. Lat alltid orda dykkar vera venlege, men godt salta, så
de veit korleis de skal svara kvar einskild. (Kol 4,5-6)

Det er tid for å berga inn hausten! ■

Det kjem ikkje nytt liv ut frå den
gamle menneskenaturen, om han
er aldri så stivpynta og påkosta.
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For å studere i FOLK bibelskole
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og kan tas enkeltvis. Når du har fullført alle
kursene får du bibelskolevitnemål.

tekst

Les mer på www.folkbibelskole.no

Hvem som helst
Hvor som helst
Når som helst
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INTERVJU

Tre kjappe spørsmål: Nelfrid Kolden

Navn: Nelfrid Kolden, 62 år, kommer fra og bor i Bergen.
Hvor lenge har du kjent Jesus?

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

– Jeg var 14 år og med på en leir på Norhordland folkehøyskole,
da jeg tok imot Jesus. Jeg satt alene på en benk utenfor bygget, da
en av lederne kom bort til meg og spurte meg rett ut om jeg hadde
tatt imot Jesus. «Nei, det har jeg ikke» svarte jeg. Og da kom
naturlig nok det neste spørsmålet: «Vil du ta imot Jesus?» «Ja.»
Hun tok meg med inn på et rom, vi ba sammen og hun gav meg en
lang liste med bibelvers. Hele opplevelsen ble veldig sterkt for meg
og jeg gråt mye den dagen.

Hva er det beste bønnesvaret du har fått?
– Søsteren min hadde veldig vondt i ryggen. Dattera mi og jeg fikk
legge hendene på henne og be for henne. Dagen etter ringte hun
og fortalte at hun hadde blitt frisk.

Hvilken episode i Jesu liv beskrevet i Det nye testamentet ville
du vært med på og hvorfor?
– Jeg skulle gjerne ha vært sammen med disiplene da de møtte
Jesus på stranden, etter oppstandelsen, da han hadde laget bål og
grillet fisk til dem. Det må ha vært en fantastisk opplevelse å få
møte Mesteren etter oppstandelsen. ■
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Nelfrid Kolden: – Jeg skulle
gjerne ha vært sammen med
disiplene da de møtte Jesus
på stranden.
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UNDERVISNING

Heller disippelbevegelse enn
talkshow
Jesus var så populær i datidens Israel at han ville vært en
ettertraktet gjest til alle talkshows og kjendisprogrammer.
Likevel prioriterte han det meste av tiden på å trene tolv disipler
med et mål for øye: En global disippelbevegelse av mennesker som
helhjertet tjener Jesus. Den bevegelsen som vi 2000 år senere inviteres til å delta i.
Tekst: Arne Olav Røe,
arneolavroe@gmail.com

«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle
folkeslag til disipler: Døp dem i Faderens og Sønnens og Den Hellige
ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.» (Matt
28,19)

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

Guds ord slår fast at Jesus har fått all autoritet i himmel og på
jord. Gud vil at vår respons til budskapet om Jesus som Herre over
alle mennesker, er å bli disipler. Å bli en disippel er å forholde seg
til Jesu herredømme på en rett måte. Vi lar oss døpe, og lærer oss å
holde alt det Jesus har befalt. Fokuset dreies fra at livet handler om
hva jeg vil, til hva Jesus vil. Hver dag trenger vi å si nei til oss
selv, ta opp vårt kors og følge Jesus (Matt 16,24).
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Disippeltunge og disippelører
Herren har gitt meg disiplers tunge, så jeg kan styrke den trette med et
ord. Morgen etter morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på
disiplers vis. Herren Gud har åpnet mitt øre. Jeg var ikke trassig og
trakk meg ikke tilbake. (Jes 50,4-5)

Gud gjør noe med både tunga og ørene våre når vi blir disipler av
Jesus. Måten vi snakker på har stor innvirkning både på oss selv
og andre. En etterfølger av Jesus kjennetegnes av å snakke på en
oppmuntrende og trosstyrkende måte. Fra å forsure klimaet med
baksnakking, negativt snakk, ironi og klaging, kan vi skape tro,
oppmuntring og liv både hos oss selv og andre.
I en situasjon hvor jeg sto frustrert midt oppe i barneoppdragelse, minnet Den hellige ånd meg om at vi som foreldre bør
snakke til barna våre slik Gud snakker til oss. Gud tar ikke fra oss
motet med å minne oss på alt vi ikke får til, men han oppmuntrer
og skaper liv med måten han snakker til oss på gjennom Ordet.
Framfor å gjøre ungene motløse med å fortelle dem alt de ikke
klarer, kan foreldre skape tro og mestringsfølelse ved å snakke på
en oppbyggelig måte.
Videre trenger vi å høre på disiplers vis. Ikke ved å trekke oss
unna Guds stemme og heller lytte til andre, men ved å høre og å
leve slik Jesus sier. I lignelsen om såmannen i evangeliet etter
Lukas ser vi at såkornet (Guds ord) kan havne på veien, på steingrunn, blant tornebusker, eller i god jord (Luk 8,5-15). Helt siden
jeg leste dette skriftstedet første gang, har bønnen i hjertet mitt
vært: «Gud, la meg være god jord». Det gode er at Jesus gir oss en
nøkkel til å være god jord. Jesus oppsummerer lignelsene ved å si:
«Pass derfor på hvordan dere hører.» (Luk8,18). Å høre på rett måte
handler om at Ordet ikke bare blir ord til intellektet, men at det blir
omsatt til liv og handling. Ved å være mennesker med god jord, vil
vi ikke la motgang, bekymringer, penger eller nytelser ødelegge
evnen til å være lydhøre for det Gud ber oss om.

Vi foreldre bør snakke til barna
våre slik Gud snakker til oss.
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Tre viktige holdninger for disipler
Det nye testamentet er fullt av formaninger om hva vi som disipler
trenger å legge vinn på. Likevel har jeg lyst til å framheve tre
viktige holdninger som disipler av Jesus bør holde høyt i hverdagen.

1) Overgivelse til Jesus
Ingen kan være disipler av Jesus uten å sette dette høyere enn alt
annet , selv om vi skulle skuffe familie og venner med å bekjenne
vår tro på Jesus (Luk 14,26). Det å leve helhjertet for Jesus er et
valg vi må gjøre i alle faser av livet: Enten det er snakk om
tenårene, studenttiden eller yrkeslivet. Enten sivilstatus er singel,
kjæreste eller gift – med eller uten barn. Eller om man har flyttet
til et nytt sted og må få en ny omgangskrets. I alle livets faser
møter vi utfordringer av ulik karakter. Hver ny fase vi møter er en
test på om troen vår er bygget på aktiviteter, gårsdagens hendelser
eller gode miljøer, eller om røttene våre er i Gud hver dag uansett
omstendigheter. Uansett hvilken fase vi er i, trenger vi å velge å
tjene Jesus helhjertet helt til løpet er fullført (2 Tim 4,7).

Å leve helhjertet for Jesus er et
valg vi må gjøre i alle faser av
livet.

2) Lærevillighet
Det nynorske ordet for disippel er læresvein – en som går i
lære. Som disipler av Jesus, er det viktig å ta imot formaning og
rettledning (Rom 15,14; Hebr 3,13; 10,24-25). Vår viktigste kilde til
dette er å lese og høre Bibelen.
Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. (2 Tim 3,16).

La derfor Guds ord få nok plass til å forme identiteten og veivalgene dine i hverdagen.
Når ordene formaning, oppmuntring og trøst brukes i Det nye
testamentet, stammerer alle begrepene fra det greske ordet paraklesis. Formaning i bibelsk sammenheng innebærer derfor alltid
oppmuntring, og ikke negativ irettesetting. Å invitere trofaste
søsken til å komme med tilbakemeldinger og råd, åpner opp for at
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Guds nåde kan virke i livene våre, selv om enkelte tilbakemeldinger kan oppleves tøffe.
Før jeg møtte Tone som jeg er gift med, datet jeg ei annen
kristen jente. Da jeg fortalte dette til min gode venn Håvard, ga
han meg en ærlig tilbakemelding på at denne jenta ikke var noe
for meg. Når han forklarte hvorfor, innså jeg at han hadde rett, og
avsluttet forholdet. I ettertid er jeg glad for at han våget å si hva
han mente.
3) Åpenhet
Når vi vandrer i lyset, har vi ekte fellesskap med hverandre (1 Joh
1,9). Åpenhet er derfor en annen viktig disippelholdning. Ved å
betro seg til trofaste venner om personlige utfordringer, slipper vi
til Guds nåde og hjelp. Ifølge Salomos ordspråk vil de som skjuler
synd ikke ha noen lykke, mens de som bekjenner den og vender
om, finner frihet (Ordsp 28,13). Det er derfor en god praksis å ha
en kristen bror eller søster som man kan betro seg til når man har
syndet, eller når man trenger å dele personlige utfordringer. ■

Spørsmål til ettertanke:
•

I den livsfasen jeg er i nå, lever jeg
helhjertet for Jesus?

•

Hvordan lar jeg Guds ord prege
meg i hverdagen?

•

Ønsker jeg at søsken som kjenner
meg og vil meg vel, kan få innsyn i
mine utfordringer og svakheter?
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PERSONLIG HISTORIE

Team fra Bergen Bibelskole: Filippinene
Seed of hope
Mitt første møte med søppelplassen gjør inntrykk, det å
se mennesker leve blant søppel vekker mange reaksjoner.
Trass alt søppelet, gir det mening å være der. Vi kan være
med å dele noe som gir håp.

Tekst: Ingrid Urdahl,
ingrid_u90@hotmail.com
Ingrid Urdahl er vokst opp i Bergen,
og gikk et år på Bergen Bibelskole
i 2012/2013. Hun studerer på
Markedshøyskolen i Oslo, og er en del
av menigheten Kristent Fellesskap der.

Jeg var så heldig å få reise på teamtur til Filippinene våren 2013
mens jeg gikk på Bergen Bibelskole. Jeg hadde mange forventninger til hvordan det kom til å bli. Menighetens arbeid på Filippinene har blitt grundig dokumentert siden det startet opp, og jeg
kjenner mange som har vært der. Men hvordan var det å sette
føttene på jorda selv? Hvordan var luktene, smaken av maten,
hvordan var menneskene? Og ikke minst: hvordan skulle Gud
åpenbare seg og bruke oss på turen?
Det er trangt i bilen, og veien er humpete. Airconditionen
fungerer ikke, så vi har vinduene helt åpne. De store steinene i
veien gjør at vi må danse sammen med de rykkete bevegelsene
– dette er ikke akkurat kontrollert av statens veivesen. Jeg har en
spent følelse i magen. Jeg prøver å tenke gjennom hva jeg snart
skal møte på søppelfyllinga i Cavite. Forsøker å forberede meg
psykisk på inntrykkene. Jeg har reist og sett fattigdom før, men
ikke i en slik skala. Jeg har aldri før vært på ei søppelfylling der
det bor mennesker. Utsikten fra vinduene avslører mer og mer
skitne omgivelser og fattigdom desto nærmere vi kommer. Noe
rører seg i meg.
– Det lukter nok ikke så mye der i dag, informerer Tone fra
forsetet. – Det er såpass tørt ute.
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Jeg må si at jeg føler meg lettet. Men samtidig nesten skuffet,
fordi jeg ønsket å føle på meg mest mulig av hvordan disse
menneskene har det.
Det føles rart å gå på søppel, se skoene som ligger slengt rundt
og som aldri er i par, fillete madrasser og mennesker som leter etter
materialer de kan lage verdi av. De går rundt og plukker, det er en
vanlig arbeidsdag for dem. En arbeidsdag som ikke tar hensyn til
HMS eller timeantall, eller som tar ferie fra stanken når den er som
verst. En arbeidsdag jeg ikke kan relatere meg til, når regnet

Tre gutter utenfor møtelokalet, som bor og arbeider på søppelfyllinga. (Foto Lene Ladstein)
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Det føles rart å gå på søppel, se skoene som
ligger slengt rundt og som aldri er i par, fillete madrasser og mennesker som leter etter
materialer de kan lage verdi av. (Foto Lene
Ladstein)

trenger ned i søppelet – jeg kan ikke annet enn å observere. Observere den fillete madrassen med tak over, og tenke hvem som igjen
skal sove der i natt.
Vi går forbi to små jenter som sitter og klapper en kattunge.
Uten å tenke over det tar jeg bilde av dem, jeg vet ikke helt
hvorfor.
Etterpå føler jeg meg dum som er så turist, dum som står så
utenfor deres hverdag. En turist som tar bilde, som om de var en
turistattraksjon. Jeg blir irritert på meg selv mens vi går stille,
vandrende i en rekke. Raskt, vi har ikke så mye tid. Møter noen
mennesker som Tone prater med. Om litt skal vi tilbake til et møtetelt og holde samling.
På veien tilbake river jeg meg løs fra rekka og bøyer meg ned
til de to jentene. Noe inni meg roper, jeg må. De vil først ikke se på
meg, skepsisen er tydelig. Jeg må arbeide for å få kontakt, vet at
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jeg ikke har mye tid. Plutselig minner Gud meg på bildet jeg tok.
Jeg tar opp kameraet og viser dem bildet. Til min store tilfredshet
klarer jeg etterhvert å lokke frem nysgjerrigheten deres. Helt uten å
tenke over det begynner jeg også å stryke på katten, en nydelig grå
kattunge som ligger trygt i hendene på den ene jenta. Jeg legger
merke til hvordan hun gir omsorg til denne katten, og jeg gjør det
samme. Kontakten er opprettet.
Det er så mye jeg vil si til jentene. De er så nydelige, så elsket.
Vi kan ikke kommunisere noe særlig, bare de få ordene jeg kan på
filippinsk. I tillegg har jeg gullfiskhjerne, og har glemt er ordene
jeg hadde lært meg. Kanskje greit, på en måte. Jeg hadde egentlig
ikke visst hva jeg skulle si.
Jeg ser at de andre har kommet langt av gårde, og må skynde meg
videre. Vet ikke helt hvordan jeg sier «hadet» på filippinsk. Jentene
blir sittende, og jeg løper videre til lyden av søppel under joggeskoene. En sandal ligger ensom på søppelberget.
På veien bøyer Tone seg ned til en gutt som ser helt
forkommen ut. Han sitter i veikanten, og jeg kjenner en følelse av
panikk. Han får en pose med mat.
Noen tenåringsgutter står utenfor møtelokalet. Ansiktene røper
en barndom ulik den jeg selv fikk i Norge, kragebeina er synlig
under de skitne t-skjortene.
– Bli med inn, ber jeg på engelsk og vifter med armene. De
forstår hva jeg sier, fniser og trekker seg unna. Jeg ser på dem
gjennom vinduet uten glass, de forlater ikke området. Kanskje de
kommer inn etterhvert, tenker jeg håpefullt. Den ene gutten har
høretelefoner, og jeg lurer på hva slags musikk han hører på.
Mange små stoler fyller møtelokalet, og barna strømmer inn.
Noen er mer sjenerte enn andre, og tør ikke helt å møte smilene fra
oss fremmede . Jeg forsøker å sette meg ned sammen med noen av
barna, men må igjen jobbe hardt for å oppnå kontakt. Kameratrikset fungerer sånn noenlunde. («Hei, vil du se bildet jeg tar av
oss?» )
Vi synger sanger, og barna deltar med stor entusiasme. Noen
deler budskapet fra Bibelen på filippinsk, og vi blir tilskuere. I dag
skal barna lære seg et bibelvers utenat. Det er spennende å observere barna på stolene sine. Mange har problemer med å sitte stille

Det er så mye jeg vil si til jentene.
De er så nydelige, så elsket.
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Målet er at alle disse barna en dag skal få
leve langt borte fra søppelfyllinga. (Foto Lene
Ladstein)

så lenge, men jeg er likevel imponert når jeg sammenligner med
norske barns tålmodighet. Det er vanskelig å forestille seg at de
sover i lukten av søppel, de ser så rene ut. De er tynne, og det gjør
inntrykk på meg.
En liten gutt folder hendene intenst når det blir innledet til
bønn, han kniper sammen øynene og bøyer hodet. Jeg lurer på hva
han ber om.
Baljen med ris, kylling og saus, fordelt i små poser, blir tatt
fram når samlingen er over. Jeg stiller meg opp for å dele ut
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posene, utdelingen skjer raskt. Opplevelsen er vanskelig å beskrive.
Det å se alle barna stille seg på rekke med forventningsfulle øyne,
river i hjertet mitt.
Jeg blir ydmyk av at jeg får lov til å dele ut, jeg som har så mye.
Tenk at jeg endelig skal få være den som deler ut, og ikke bare den
som hører om, eller ser at andre gjør det. Tenk at jeg selv får gjøre
noe praktisk for de sultne!
En liten gutt står utenfor møtelokalet. Han knuger hardt om
posen med ris og kylling. Jeg bøyer meg ned for å hilse på han,
men han rygger bakover mens han gjemmer posen med mat.
Tenåringsguttene ser jeg ikke noe til.
Oppdraget er fullført og vi forlater søppelfyllinga med en tom,
rød balje. Det den tidligere var full av fyller nå mange små mager.
Barna smiler og vinker til oss og løper etter bilen en stund. De
tøffe tenåringsguttene kjører motorsykkel rett bak.
Vi får høre om arbeidet til Ministry Without Borders (www.
ministrieswithoutbordersphil.com): målet er at alle disse barna en
dag skal få leve langt borte fra søppelfyllinga. Lettelsen er stor
over at dette er et arbeid som følges opp, som er langsiktig. Men
ting tar tid, og tålmodighet er viktig i et slikt arbeid. Jeg fikk lov
til å være med på en bitteliten del av det.
I lokalet der barna fikk undervisning henger et stort skilt der
det står «Seed of hope.» Håp. Jeg smaker på ordet, forsøker å
kjenne på det. Forsøker å ta sitatet innover meg, forsøker å la det
veie tyngre enn alt søppelet som slang rundt oss, og som på mange
måter kjennes overveldende. Og jeg kjenner at det holder. ■

I lokalet der barna fikk undervisning henger et
stort skilt der det står «Seed of hope.»
(Foto Lene Ladstein)
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UNDERVISNING

Har vitenskapen utkonkurrert Gud?

Det begynte med et ønske om å uforske dybdene i Guds
skaperverk, men ledet til en «viten» der Gud likevel ikke
stod bak det hele. Hva skjedde på veien? Har vitenskapen
utkonkurrert Gud?

Tekst: Finn Olav Felipe Jøssang,
finn.joessang@gmail.com
Finn Olav F. Jøssang er gift med Silje
Helene Kristin og bor i Oslo. Har
Bachelor i Kommunikasjon og Livssyn
ved NLA Gimlekollen, og jobber for
tiden som vikarlærer i spansk. Er med
i Kristent Fellesskap i Oslo.

«Vitenskap opererer med fakta, tro er basert på følelser. Vitenskap
er håndfast, tro er vagt og abstrakt. Vitenskap gir oss sikker kunnskap, tro kan i beste fall bare gi oss noen fine leveregler. Vitenskapen er rasjonell, tro er irrasjonell.» Slike tanker er ikke
fremmede i dagens samfunn, og siden milleniumsskiftet har de
igjen blitt satt på agendaen av de såkalte nyateistene. Dette er en
gruppe akademikere og forskere som gjennom sine publikasjoner
forsøker å vise at moderne vitenskap taler for ateisme. De hevder
det ikke finnes noen gode grunner til å tro på Gud – bare grunner
til å forkaste ham. Slik gjør de «nye ateistene» det til en vanlig
oppfatning at ateisme har langt mer hold vitenskapelig sett enn
teisme – troen på en personlig skapende Gud. Men hvordan kom vi
egentlig dit?

Naturvitenskap har teistisk opphav
Vitenskap, eller snarere naturvitenskap, har siden opplysningstidens inntog på 1700-tallet blitt opphøyet til å være vitenskapen
som gir svar på alle spørsmål. Gjennom stadig ny kunnskap om
naturen, og stadig bedre måleinstrumenter og metoder for å
avdekke dens mysterier, satte man større og større lit til menneskets fornuft. Likevel vokste ikke den moderne vitenskap fram i et
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ateistisk univers, men snarere i et teistisk. Derfra gikk veien videre
til et deistisk, og deretter et ateistisk verdenssyn.
«Vitenskapstoget» begynte først å rulle på slutten av 1500tallet. Fordi Gud var universets skaper, som hadde satt mennesket
til å råde over jorden (1 Mos 1,26), forstod man at naturen ikke var
gudommelig eller en bolig for ånder – slik de tidligere naturreligionene så det. Mennesket var fritt til å oppdage hvordan ting hang
sammen – hvilke lover Gud hadde lagt ned i skaperverket, og
hvordan de kunne sette preg på omgivelsene sine. Man ønsket å
«kjenne Gud på alle sine veier» (Ordsp 3,6), og dermed ble det å
utforske skaperverket en måte å ære Gud på. I motsetning til
populær oppfatning var kirken med på å finansiere og støtte flere
institusjoner for vitenskapelig forskning under renessansen.

Guds ”to bøker”
Francis Bacon (1561–1626), som ofte har blitt kalt empirismens far,
var den første til å starte med forskning basert på gjentatte eksperimenter (empirisk forskning). Han snakket om å lese Guds to
bøker: Bibelen og skaperverket. Bibelen var boken om Guds ord,
mens naturen var boken om Guds gjerninger (Rom 1,19-20). Ved å
studere naturen, i tillegg til Bibelen, ville man derfor komme frem
til en enda større erkjennelse av hvem Gud er. Isaac Newton
(1642–1726) mente at «Gud er en Gud av orden og ikke av kaos»,
og at han derfor hadde lagt ned naturlover i skaperverket som
mennesket kunne forstå og benytte seg av.

Teisme er det akademiske uttrykket
for troen på en personlig skapende
Gud. Ateisme er derfor det motsatte av
teisme, og er egentlig en forkortelse for
anti-teisme.
Deisme er det akademiske uttrykket for
troen på et intelligent vesen som står
bak universet, som har satt det hele i
gang, men som har etterlatt det som et
system som “tikker og går”, på samme
måte som en urmaker lager og setter i
gang en klokke.
Naturalisme er det akademiske
uttrykket for et verdensbilde som kun
er opptatt av den fysiske virkeligheten.
Alle ting har en naturlig forklaring, og
det finnes ingenting som står over eller
utenfor den fysiske verden. Det finnes
dermed ingen åndelig virkelighet.
Metafysikk er det som står over eller
utenfor den fysiske virkeligheten. Siden
Bibelens Gud står over sitt skaperverk
blir spørmålet om han finnes eller ikke
et metafysisk spørsmål.

Deisme
Men til tross for Newtons gudstro var det likevel hans tanker som
var med på å bane veien for det neste stoppet på linjen: deisme.
I sin iver etter å rense kristendommen for mystikk og overtro
ønsket han å formidle kristen tro som et rasjonalistisk, nærmest
mekanisk system. Newton klarte aldri å akseptere treenigheten, og
fremmet derfor et gudsbilde med Gud som den mesterfulle
Skaperen som satte det hele i gang, men ikke nødvendigvis noe
mer. Senere skulle andre tenkere og vitenskapsmenn ta disse
tankene videre. Gjennom opplysningstiden på 1700-tallet vokste
tilliten til menneskets fornuft, og man ble stadig mer skeptisk til
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gudgitt åpenbaring som en kilde til kunnskap. Menneskelig fornuft
og erkjennelse ble den primære måten å forstå verden på
– mennesket ble vist i egne øyne (Ordsp 3,7).
Gud ble dyttet bort i bakgrunnen og fikk ikke lenger noen
praktisk relevans for mennesket. Mulig var han den som skapte det
hele, men siden åpenbaring ikke lenger ble sett på som kilde til
kunnskap, regnet man ikke med at Gud kommuniserte direkte med
mennesker. Den franske filosofen Julien Offray de La Mettrie
(1709–1751) reflekterte over dette faktum og konkluderte med at
uansett om Gud eksisterte eller ikke, så hadde det ingen praktisk
betydning. Det eneste mennesket kunne se og erkjenne med
sikkerhet var den materielle verden. For tanketoget som nå for
alvor hadde begynt å rulle var det ikke langt til neste stopp på
linjen: naturalisme.

Ateismens unnfangelse
Gud ble dyttet bort i bakgrunnen
og fikk ikke lenger noen praktisk
relevans for mennesket.

Med naturalismens inntog ble det dominerende verdensbildet redusert til den fysiske virkeligheten. Det fantes ikke noe som stod over
eller utenfor naturen. Man gjorde alvor ut av deismens tanke om at
Gud ikke lenger hadde noen praktisk betydning. Naturvitenskapen
ble opphøyd til «vitenskapen over alle vitenskaper». De tradisjonelle vitenskapene som filosofi og teologi ble sett på som altfor
abstrakte til å kunne si oss noe grunnleggende om den virkelige
verden.
Naturvitenskapen på sin side ga oss nærmest sikker kunnskap om
hvordan verden er gjennom sine eksperimenter. I tillegg viste
Charles Darwins Artenes opprinnelse fra 1859 hvordan utvikling
av nye arter kunne skje via naturlig utvalg, uten direkte innvirkning fra en Skaper. Interessant nok mente Darwin selv at teorien
hans ikke tok livet av Gud, men at en skapende Gud kanskje ville
brukt evolusjon – om han da fantes. Likevel ga Darwins utviklingslære de nye vitenskapsmennene det nødvendige kruttet de trengte
for å ta livet av skapelsesmyten. Gud ble definitivt overflødig i en
verden kun bestående av materie, og den mest rasjonelle tanken i
møte med den nye vitenskapen kunne bare være: «Det finnes ingen
Gud». Ateismen ble født.
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Vitenskapens begrensinger
Hvor går tanketoget videre? Er ateismen en endestasjon på vitenskapelig utvikling der vi omsider har kvittet oss med all overtroisk
bagasje, og endelig kan basere samfunnet på et rasjonelt, vitenskapelig verdensbilde? For Richard Dawkins og de andre nyateistene
er dette framtidsvisjonen.
Men det Dawkins og hans støttespillere er blinde for er at
naturvitenskap er vel så trosbasert som all annen tro. De tror ikke
at det finnes noe utenfor den fysiske verden, men har sin urokkelige tillit til en vitenskap som allerede i utgangspunktet operer i et
lukket univers. Naturenvitenskapens essens er nettopp at den
fungerer innenfor naturen – i den fysiske verden – og dermed ikke
kan ta stilling til ting som står utenfor den fysiske virkeligheten
(såkalte metafysiske spørsmål). Om Gud finnes eller ikke er et slikt
spørsmål, fordi en allmektig skapende Gud aldri vil kunne observeres som et vesen innenfor den fysiske virkeligheten – på samme
måte som man ikke vil kunne observere en urmarker inni en
klokke. Naturvitenskapen kan i beste fall bare gi oss noen ledetråder på om Gud finnes eller ikke.

Anbefalte dokumentarer
og bøker:
•

Dokumentarserien The God Question
- The Cosmos (Gud og vitskapen),
vist på NRK 2 i januar. Tilgjengelig
på nett: http://tv.nrk.no/serie/gudog-vitskapen)

•

Kristen med god grunn
av Stefan Gustavsson, Luther Forlag

•

Gud? av Timothy Keller,
Lunde Forlag

•

Våg å tenke, våg å tro av Øyvind
Gaarder Andersen, Prokla Media

All sannhet er Guds sannhet
Bare et vesen som Gud kan ha den fullkomne sannhet. I vår
menneskelig iver etter kunnskap må vi innse vår begrensning. Det er
svært lite vi kan si med hundre prosent sikkerhet, og vitenskapen
presenterer hele tiden teorier med større eller mindre sannsynlighet.
Finnes det derimot en allmektig og allvitende Gud betyr dette
ganske enkelt at Gud vet om alt som er sant. Med andre ord så er
«all sannhet Guds sannhet». Det betyr at noe ikke kan være ”sant”
ifølge vitenskapen, men ”galt” i følge tro. Det ene vil ikke utelukke
det andre, og i flere tilfeller er det mye som tyder på at vitenskap og
tro utfyller hverandre. I BCC-dokumentaren Wonders of the universe
får vi en vitenskapelig forklaring på hvordan det i sekundet etter
universets unnfangelse fant sted et lysglimt av enorm energi som
skapte galaksene. Lys var altså den første bestandelen i universets
opprinnelse. Hva var de første ordene nå igjen?
”Bli lys, og det ble lys.” (1 Mos 1,3) ■
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INTERVJU MED FRANK HALVORSEN

Frimodighet starter på kammerset

– Kan jeg få lov å be for deg? Frank stiller dette
spørsmålet flere ganger i uka. Guds ord gir han
frimodighet til å be for mennesker han møter i
hverdagen, og på den måten vise dem Guds godhet og
kjærlighet.
Tekst:
Eilén Askeland Olsen,
eilenaskeland@
gmail.com

Foto:
Vegard Johan Olsen,
vgolsen@gmail.com

Frank Halvorsen fra Sotra er på jobb. Han jobber som entreprenør.
En kollega sitter inni en gravemaskin og styrer. Frank legger merke
til at den unge mannen stadig må ut av styrehuset for å strekke
seg. I pausen sitter de og prater sammen, og Frank spør om han
har noen plager. Mannen forteller at han har store problemer med
hoftene sine. De fortsetter å prate, Frank begynner å fortelle om
Gud, og etter hvert får han lov å be for mannen.

Hold fast på Guds ord
– Hvordan går det med hoftene? spør Frank seinere den dagen.
– De er akkurat like dårlige, svarer kollegaen. Frank får lov til
å be for han igjen. Men mannen merker ingen forskjell. Noen
dager seinere legger Frank merke til at kollegaen sitter langt fremoverbøyd i styrehuset.
– Hva er det som feiler deg nå? spør Frank. Det viser seg at
mannen har senebetennelse i skulderen og store smerter, og Frank
spør igjen om han kan be for mannen. Det lyser lang vei at kollegaen ikke er interessert.
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Frank Halvorsen fra
Sotra viser Guds godhet ved å be for folk.
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Vi er kalt til å vise omsorg og
kjærlighet for mennesker – være
med å løfte dem opp.

– Livet går opp og ned, og noen ganger kjenner jeg meg mer motivert enn
andre ganger.

– Han tenkte nok at jeg ikke var riktig vel bevart, her hadde jeg
nettopp bedt for ham to ganger uten resultat, og så spør jeg igjen,
ler Frank. Men etter litt om og men får Frank lov til å be for kollegaen sin nok en gang. Mannen begynner å bevege armen, øynene
blir store.
– Det forsvant, sier han forundret.
Frank har mange titalls lignende historier å fortelle. Han
forteller begeistret om hva Gud gjør når han frimodig holder fast
på Guds ord. For en tid tilbake satt han og pratet med en venn som
fortalte at han var plaget med trøtthetssyndrom. Frank ba enkelt
for mannen. Etter en tid kom mannen igjen og fortalte at han var
blitt helt frisk. – Han fikk kjenne og smake at Gud er god, sier
Frank.
58

Forberedelse på kammerset
Når man er sammen med Frank går det aldri lang tid før han
forteller vitnesbyrd om hva Gud har gjort, eller trekker fram
løftene fra Bibelen om hva Gud har tenkt å gjøre. Frank er
frimodig overalt hvor han går. Det som er avgjørende, er bønnelivet hans.
– Livet går opp og ned, og noen ganger kjenner jeg meg mer
motivert enn andre ganger, sier Frank. – Men bønn er 24 timer i
døgnet: jeg snakker med Gud og taler i tunger, og det skaper motivasjon i meg. Til og med når jeg ikke kjenner noe, vet jeg at ånden
min blir bygd opp.
Han forteller at han ofte går på rommet for å være alene
sammen med Gud. Noen ganger setter han på lovsangsmusikk og
priser Gud, andre ganger legger han seg ned og er stille for Gud.
– Noen ganger er jeg glad ingen kommer inn, smiler han, – da
renner tårene fordi Guds nærvær er så sterkt. Jeg inviterer Den
Hellige Ånd til å komme og tale til meg, og ofte gjør han det. Noen
ganger hører jeg ikke noe, men det er likevel godt å være sammen
med Herren.
Tiden i bønn og i Guds ord gjør at Frank ofte vet akkurat hva
han skal si når han møter folk. Kanskje har Gud allerede forberedt
han på hvem han skal møte neste dag, kanskje har Den hellige ånd
gitt ham et bilde som han skal dele, kanskje Gud har talt til ham
om en kollega som trenger helbredelse. Han spør hva Gud vil, og
er klar til å bli brukt.
– Vi er kalt til å gjøre de samme tingene som Jesus gjorde. Vi
er kalt til å vise omsorg og kjærlighet for mennesker – være med å
løfte dem opp. Gjennom mirakler som skjer, får folk kjenne Guds
godhet, sier Frank. Han legger vekt på at for å oppleve disse
tingene er det avgjørende å bruke tid alene med Gud. – Vi må fylle
bensin på bilen, ellers stopper den opp.

Frank går ofte på rommet for å
være alene sammen med Gud.

Bekjenne Guds ord
– Det er så viktig at vi bekjenner Guds ord, sier Frank. – Det vi
sier er viktig. Vi må tale Guds ord inn i situasjoner, da begynner
det å skje ting. Vi må ikke bli så opphengt i situasjonene rundt oss
at vi glemmer hva Guds ord sier, men bli stående med sannhetens
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Frank deler sine erfaringer rundt bønn
med Eilén Askeland i FOLK, og poserer for
kamera.

belte om livet (Ef 6,14). Guds ord gir tro og det skaper forandring.
Vi må tro at vi har fått det vi har bedt om når det er etter Guds
vilje.
En periode var Frank plaget av hemoroider. Han ba til Gud og
det gikk halvveis vekk, slik at han kunne leve med det. Men etter
en stund ble han lei, og han bekjente Ordet og troen. Han takket
Gud for at han hadde fått helbredelse.
– Hvis folk hadde hørt hva jeg sa, ville de nok sagt «han der er
litt sprø», ler Frank. – Men det kan jeg godt være, så lenge jeg
holder fast på Guds ord. Han ble helt frisk.
Frank opplever at vitnesbyrd om hva Gud har gjort skaper tro.
Den hellige ånd jobber i menneskers liv med de ordene vi taler.
Han forteller om en kveld han var ute og gikk tur. Han velsignet
husene han gikk forbi og ba for menneskene der, som han pleier
når han er ute og går. Han så en eldre dame, hilste, og la merke til
at hun gikk så vondt. Han spurte hva som var galt, og hun fortalte
at hun hadde dårlige knær. For å skape tro fortalte Frank om noen
helbredelser Gud hadde gjort tidligere. Før han gikk videre ba han
for henne. Frank hørte ikke noe fra den eldre naboen på en stund.
Men da det nærmet seg jul fikk han et julekort i posten fra henne.
Hun var blitt fullstendig helbredet.
– Vi må bare være frimodige, forteller Frank ivrig. Vi må legge
ned vårt eget, og ta i bruk de våpnene Gud har gitt oss. Ta det i
bruk og det begynner å virke. ■
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AnnOnsE
ANNONSE

den kristne apostoliske dåpen er ei
enkel handling med grensesprengande åndeleg verknad. dette illustrerte 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 tilhøyre 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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INSPIRASJON

Kalibrering – det himmelske
Justervesen
Hvilken standard innretter du deg etter? Lar du deg
korrigere og justere av Bibelen?

Tekst: Dagfinn Trohjell,
dagftr@online.no
Dagfinn er bosatt på Vaksdal utenfor
Bergen sammen med sin kone Lise,
og fem barn. Dagfinn er utdannet
siviløkonom og statsautorisert revisor
og arbeider som konsernregnskapssjef
i Kavli.

Et av Bjørnstjerne Bjørnsons sitater var: ”Den offentlige mening er
en meget troløs venn”. Nå er jeg usikker på akkurat hva han siktet
til – kanskje kritikernes mening om ”En glad Gut”. Men ser vi på
samfunnets holdepunkter, forankring og meninger om livet så kan
jeg kanskje være enig. Personlig tenker jeg på en gøyal barne-tvsang når det gjelder den offentlige mening, som går slik: ”den går
hit, den går dit, den går rundt en liten bit” (egner seg best på
skånsk).
Jeg har et tips om du vil ha et holdepunkt som står seg:
Bibelen fungerer utmerket, selv i 2013. Vil du være som et tre
plantet ved rennende vann, som gir frukt og der løvet aldri visner?
(Sal 1,3).

Metrologi
Jeg har mange gafler hjemme, men særlig én er jeg glad i – stemmegaffelen. Metrologi er læren om måleteknikk. Målevitenskapen
kan fortelle oss at stemmegaffelen klinger i kammertonen a’ = 440
Hz. Når jeg tar fram gitaren slår jeg gjerne en tone på stemmegaffelen og justerer i henhold til den. Jeg kunne velge å stemme
gitaren etter min egen standard, men det gir meg garantert
problemer i samspill med andre. Om jeg velger Guds standard som
medmenneske, kollega eller venn så vil hans kjærlighet prege
fellesskapet med andre. Guds standard handler om å tjene og ære
62

hverandre i kjærlighet, vise overbærenhet, tålmodighet og tilgi
hverandre.
Her om dagen laget jeg grøt, som er en favoritt på menyen
hjemme hos oss. En sving innom kjøleskapet, en liter Q-melk, rett i
gryta, avventende speiding etter bobler mens jeg rører. Sjansespill
sier noen, tenk om det ikke var nøyaktig en liter i literskartongen?
I grisgrendte strøk blir det mye bilkjøring og bilen trenger
påfyll for å holde det gående, ikke helt ulikt deg og meg. Når jeg
fyller diesel betaler jeg en tusing for 72 liter og jeg føler meg trygg
på at det er 72 liter jeg har fått på tanken. Sjelden har jeg bedt om
kontrollmåling, og om jeg gjorde det ville de ansatte sannsynligvis
peke på merkelappen hvor det står ”kontrollert av Statens Justervesen 2013”. OK, pumpen er testet, en liter er en liter.
Gjennom mange fortellinger i Bibelen og Jesu egne ord forstår
vi hvor høyt Gud verdsetter lydighet, viljen til å justere og bøye
seg for han. At vi anerkjenner han som Herre og Gud. Jeg kjenner
meg utfordret til å bidra til at alle de som forventer å kjenne igjen
Jesus og Bibelens budskap i en kristen person, burde få full uttelling. Det står på kartongen at det skal være 1 liter, da skulle det
bare mangle om noe annet var tilfelle.

Definisjon av kalibrering
Definisjon av kalibrering er omtrent slik: ”Å sammenligne et
instrument som er nøyaktig og som representerer en standard, med
et annet tilsvarende instrument med den hensikt at det siste instrument skal vise så like verdier som mulig som standarden.”

Det Himmelske Justervesen
Når jeg møter en kristen så tenker jeg at vedkommende er opptatt
av hva Bibelen sier om livet. Radikalt sier noen, ja sikkert, og
ganske normalt. Skulle tatt seg ut om vi skulle gå rundt og tro på
Gud uten å tro på Gud. Kanskje man burde hatt en t-skjorte med
skriften: ”kalibrert av det himmelske justervesen 2013”.
I Salme 119 står det, fritt oversatt fra The Message:

Gjennom mange fortellinger i
Bibelen forstår vi hvor høyt Gud
verdsetter lydighet, viljen til å
justere og bøye seg for han.

Du, Gud, foreskrev den rette måten å leve på, nå forventer du at vi
lever slik. Å, at mine steg skal være stødige, holde den kursen du har
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satt. Da skal jeg ikke bli gjort til skamme når jeg sammenligner mitt
liv med alle dine befalinger. (Sal 119,1-8)

Jeg har respekt for at noen saker kan være ulike syn på, ikke slå
mitt budskap i hjel med at det kan være ulik tolkning på noen
områder. Mitt poeng er: jeg ville forvente at om du har sagt ja til
Jesus vil du handle i tråd med det lys du har. Så langt som du har
sett, så langt som du har hørt ordet, så langt som din åpenbaring
rekker – så langt har du også justert og slik lever du livet ditt. Og
husk at Gud har god logg på strømforsyningen til ditt lys. (Do you
copy? Over.) Han ser vårt hjerte, det er tid for mer gudsfrykt.
Kalibrering i denne konteksten er å la Guds ord representere en
standard og at du som et ”instrument” lar deg justere for å vise like
verdier som denne standarden.
La deg forvandle, la ordet fornye ditt sinn, ta imot åpenbaring,
sørg for at din ”jord” er god å så i og at ordet gir vekst slik det
skal. (Les blant annet om dette i Rom 12,2, Kol 3,2 eller lignelsen
om såmannen i Matt 13.)
Og så langt er alle enige og leserne nikker og synes grøten er
god. Men om vi nå slutter å gå rundt grøten og hopper i det.
Spørsmålet er – når lot du Guds ord korrigere deg sist?

Blåmann, blåmann, stabukken min
Kalibrering: la Guds ord
representere en standard som du
lar deg justere etter.

Vi kan bli forherdet. (Hvasa?) Grøten ble plutselig kald. Vi har hørt
ordet og tolket det på vår måte hundre ganger. Vi har hørt formaninger og klare ord, men i hjertet vårt slår det likevel ikke rot og
skaper forandring. Høre og gjøre – vi vet jo det. Om du ransaker
hjertet ditt i lyset av Guds ord finner du sannsynligvis en gang i
blant noe som kan justeres, noe du blir minnet på, oppmuntring til
å ta nye steg i å vandre med Gud. Hva gjør du da? Min observasjon er at mange beholder sin egen tolkning, sin egen standard, og
finner forklaringer på hvorfor Guds ord ikke passer helt inn i deres
situasjon akkurat nå. Vi er tilbøyelige til å godta at noe mindre
enn sannheten er godt nok.
I Brevet til hebreerne står det at Guds ord er virkekraftig, og at
det er en dommer (Hebr 4,12). Har du tenkt på Guds ord som en
dommer? Om noen har en tvist som ikke lar seg løse ender det
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kanskje i retten. Der vil en dommer avgjøre hva som er riktig, og
partene i saken må forholde seg til dommen. Slik er det med Guds
ord, det gir avklaringer på hva som er rett og godt. Den sunne lære
til det beste for oss.
En holdning preget av gudsfrykt er viktig, Gud har gitt oss
frihet til å ta valg og det må vi svare for. Det gode er at Den
Hellige Ånd kommer oss til hjelp og virker i oss slik at det blir en
glede å gjøre Guds vilje. I brevet til romerne skriver Paulus om
hvordan vi som lever i ånden retter sinnet mot det som hører
ånden til og at Åndens sinnelag er liv og fred (Rom 8,5-6).

Har du tenkt på Guds ord som en
dommer?

Snekring
Snekring er en hobby jeg har arvet fra min far. Derfor lager jeg
meg byggeprosjekter utover det kompetansen tilsier, og nyter noen
timer nå og da ute av kontorstolen. Meterstokken henger alltid i
beltet og blir brukt hele tiden. Før jeg sager til stenderen til den
bærende ytterveggen er jeg nøye med at målet stemmer og at
denne delen også vil bære sin del av vekten på bygget. Blir den for
kort er den til ingen hjelp, blir den for lang forsøker den å bære
vekten for alle de andre også. Jeg stoler på at 1 meter og 96 cm på
meterstokken faktisk er helt korrekt og til å stole på. Det vil være
til hjelp og velsignelse for stenderen å innrette seg til dette målet.
Det finnes bare én versjon av 1 meter og 96 cm, og en økonom
vet å verdsette tallenes forutsigbare oppførsel. Du er viktig for
andre og viktig i Guds plan. Ikke vent til neste uke med å finne din
plass.

Grobunn for tegn og under
Gjennom et lydig folk med gudsfrykt vil Gud vise sin kraft. Når vi
leser i Bibelen om Guds løfter om frelse, glede, fred, frihet, helbredelser, tegn og under så lengter vi jo etter å se det. Enten det eller
så har vi funnet oss i at det sjelden skjer slikt her til lands.
Med tro som et sennepsfrø sier Jesus at vi kan be og det skal
skje. I Evangeliet etter Lukas leser vi om hvordan Jesus besvarer
spørsmålet fra disiplene, ”Gi oss større tro!” (Luk 17). Jesus svarer
typisk nok med en lignelse, om en tjener som kommer sliten hjem
fra marken og er sulten. Men – Herren sier ikke at han må sette seg
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Tar du utfordringen om å la Guds
ord være kokeboken for livet ditt?

til bords og slappe av. Nei, tjeneren serverer Herren og gjør sine
oppgaver først. I vers 10 sier så Jesus: ” Når dere har gjort alt som
er pålagt dere..”. – og hei, der var nøkkelen! Tok du den? Tro er
lydighet. Når dere har gjort alt som er pålagt dere. Gud bruker disipler med tro, som i lydighet og gudsfrykt setter Guds ord høyt. I
kapittel 14 i Evangeliet etter Johannes gir han oss også gjentatte
ganger nøkler om å holde hans bud og bli i ham.

Heia Bibelen, og gaffelen
Jeg kommer til å fortsette å stemme gitaren etter frekvensen av
gaffelen min. Og betaler gjerne det antall liter som dieselpumpen
sier at jeg har fått. La Guds ord få justere deg. Din evne til å høre
fra Gud er helt avhengig av at du er lydig mot det du hører, ellers
blir det veldig stille etter hvert.
Hansken er kastet, selv om det var uklokt om vinteren. Tar du
utfordringen om å la Guds ord være kokeboken for livet ditt? Legg
av dine hjemmelagde argumenter og la lyset stå på. ■
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UNDERVISNING

Et profetisk folk – Del 4

Å prøve profetiske ord
Tekst: Håvard Kjøllesdal,
havardkj@gmail.com

Hva vil det si å prøve profetord? I denne artikkelen vil vi
se nærmere på hva dette går ut på.
Slukk ikke Ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på
det gode. (1 Tess 5,19–21)

Å prøve profetord handler ikke primært om å finne feil og mangler
ved profetordet. Prøvingen har et positivt fokus. Vi leter etter det
gode, det som kommer fra Gud, og som vi kan holde fast ved. Å
prøve profetord på denne måten gjør at de profetiske gavene blir
til oppbyggelse og at frimodigheten til å tale profetisk vokser.
Som i artikkelen om å tale profetisk, vil vi også her ta utgangspunkt i Paulus’ undervisning om profetisk tale i hans første brev til
korinterne:
To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal prøve det de sier. Men
hvis en annen får en åpenbaring mens han sitter der, skal den første
tie. For dere kan alle tale profetisk, men én om gangen, slik at alle
kan lære og alle motta formaning. Profeter har herredømme over
åndene som taler i dem, for Gud er ikke uordens Gud, men fredens
Gud. (1 Kor 14,29-33)

De andre skal prøve
Paulus sier at når to eller tre har talt profetisk, er det tid for at et
ord blir prøvet. Det første vi legger merke til her er at det er de
andre som skal prøve det som sies. Dette prinsippet er avgjørende
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Å være et profetisk folk
Dette er den fjerde 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 fokuserer
vi på hva det vil si å prøve profetord.
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Det er de andre som skal prøve det
som sies.

for en sunn profetisk kultur i menigheten. De som taler profetisk
må underordne seg de andre. Det er ikke opp til den eller de som
taler profetisk å fortelle menigheten hva som skal være konsekvensen av de ordene de har brakt. Hvis de som taler profetisk
også veier ordene, blir vi sårbare for manipulasjon og press. Det er
ikke de som taler profetisk, men de andre som skal prøve det som
sies. Når vi praktiserer bibelens undervisning om dette, er det rom
for korreksjon og læring, og vi skaper trygge rammer for at åndens
gaver skal fungere i forsamlingen.
Dette prinsippet er også veldig frigjørende for de som taler
profetisk. Når vi taler profetisk er det de andre som skal prøve det.
Vi trenger ikke tenke gjennom alle konsekvensene det ordet vi
bringer kan ha for de som hører det. De som taler profetisk har
først og fremst ansvar for å tale det ordet Gud gir dem, og de som
hører det har ansvar for å veie ordene de taler. Når vi underordner
oss de andre, vil vi oppleve at vi kan tale slik Ånden leder oss til å
tale, og at de som hører det vil veie ting ut, slik at ting vi sier som
kanskje kom feil ut, eller ikke var fra Gud, kan legges bort.
Uttrykket “de andre” forteller oss videre at det å prøve profetord ikke er for spesialister, men noe alle som er født på ny og er
fylt av Ånden kan ta del i. Det generelle prinsippet er at de som
hører ordet er de som skal prøve det. Du trenger ikke være en
profet eller eldste for å prøve et profetord. Men når du hører et
profetord inkluderer du deg selv i prøvingen med å spørre: hva er
det Gud nettopp har talt til oss om? Hva trenger jeg å gjøre med
dette ordet? Hva trenger vi sammen å gjøre med dette ordet?
Noen ganger kommer det retningsgivende ord som har konsekvenser for oss sammen som menighet. I slike tilfeller er det
naturlig at menighetens eldste gir ledelse i forhold til hvilke konsekvenser det skal få for de felles prioriteringene i menigheten.
Andre ganger kan vi erfare at det kommer ord vi er usikre på hva
vi skal gjøre med. Da kan det være til hjelp å ha noen modne
profeter som kan søke Gud i forhold til ordene som er kommet, for
å finne ut mer om hva som ligger på Guds hjerte i saken.

Profetord må stadfestes av flere vitner
To eller tre kan tale profetisk(...) dere kan alle tale profetisk
(1. Kor 14,29-33)
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Når vi leser avsnittet som vi gjenga ovenfor fra 1 Kor 14, kan det
ved første øyekast virke som om Paulus motsier seg selv. Først sier
han at to eller tre kan tale profetisk. Etterpå at alle kan tale profetisk, bare de taler én om gangen. Hva er det han egentlig mener?
Kan alle tale, eller bare to eller tre? La oss se litt nærmere på hva
Paulus sier, og hva det lærer oss om å tale og å prøve profetord.
Ved to eller tre vitners ord skal enhver sak stå fast sier Paulus i
det andre brevet til korinterne (2 Kor 13,1). Det er nærliggende å
tenke at det er dette prinsippet Paulus sikter til når han sier at to
eller tre kan tale profetisk. Prinsippet om to eller tre vitner finner
vi først beskrevet i Moseloven, hvor poenget er at i rettsaker er det
ikke nok med ett vitneutsagn for å avgjøre en sak. Det kreves flere
vitner, og når to eller tre vitner sier det samme, så skal saken stå
fast (5Mos19,15).
Profetene er også vitner. Apostelen Johannes skriver i
Johannes’ åpenbaring om seg selv at han “vitner om Guds ord(...)
alt det han har sett” (Åp 1,2). Profetene vitner om hva Ånden sier
til menigheten. De ser syner fra Gud og forteller hva de ser. Når to
eller tre profeters vitnesbyrd samstemmer, når flere profetiske
budskap formidler det samme ordet fra Gud, forstår vi at en sak
står fast.
Prinsippet om to eller tre vitnersbyrd finner vi også i Første
mosebok i historien om Josef som tyder Faraos drømmer. Farao
hadde drømt to drømmer om natten. Den ene var om sju magre
kuer som spiste opp sju fete kuer. Den andre drømmen handlet om
sju tynne kornaks som slukte sju gode kornaks. Farao forteller
drømmene til Josef, og Josef sier:

Når to eller tre vitner sier det
samme, så skal saken stå fast.

«Faraos drømmer har en og samme mening. Det Gud vil gjøre, har han
kunngjort for farao. De sju gode kuene betyr sju år, og de sju gode
aksene betyr også sju år. Det er en og samme drøm. (...)Men når farao
hadde samme drømmen to ganger, kommer det av at Gud er fast
bestemt på dette, og at han vil gjøre det snart. (1 Mos 41,25-26; 32)
				

I følge Josef hadde det betydning at farao drømte det samme to
ganger. At han drømte det samme to ganger var et uttrykk for at
saken var fast bestemt. De to drømmene var ikke like, men de
hadde samme budskap.
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Vi må prøve profetiske ord med
respekt for de som bringer ordet.

Når samme profetiske budskap kommer på flere ulike måter,
stadfester ordene hverandre og forteller oss at en sak står fast.
Det er naturlig å tenke at det er dette prinsippet Paulus sikter
til når han sier at to eller tre kan tale profetisk og at de andre skal
prøve det. Når to eller tre har talt profetisk, og ordene de taler
inneholder det samme budskapet, og stadfester hverandre, er det
ikke behov for at flere sier det samme. Da er det tid for å prøve
ordene og gi en respons.
Når flere profetord har kommet med det samme innholdet er
dette noe vi kan ta med oss inn i prøvingen av ordene. For det
første gir det oss større grunn til å tenkte at det er et ord fra Gud,
siden flere vitner om å ha hørt det samme ordet og sett det samme
synet fra Gud.
Videre kan vi i prøvingen spørre oss hva som er det sentrale
budskapet i de ordene som har kommet. Kanskje kan vi finne en
kjerne i ordene, en rød tråd som er det viktigste budskapet? Eller
kanskje er det slik at det første budskapet inneholdt kjernebudskapet og at de neste ordene utfylte det første ordet med flere
detaljer? Når vi prøver profetord må vi komme frem til en felles
forståelse av hva det er Gud har talt til oss om, og hva som skal
være vår respons på det Gud har talt.

Hvordan prøves profetord?
Vi skal nå se nærmere på hva det praktisk innebærer å prøve
profetord. Legg merke til betoningen i Paulus’ formaning i første
Tessalonikerbrev:
Slukk ikke Ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på
det gode. (1 Tess 5,19-21)

Prøv - av hensyn til de som taler
Paulus peker på to viktige hensyn som forteller oss hvorfor og
hvordan ord skal prøves. Det første er med tanke på de som taler
profetisk: slukk ikke Ånden. Når vi prøver profetord må vi gjøre
det slik at de som taler profetisk ikke mister motet. De må oppleve
at det profetiske ordet blir hørt, og tatt på alvor. Vi må prøve
profetiske ord med respekt for de som bringer ordet. Da slukker vi
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ikke Ånden, men skaper trygge rammer og motivasjon for å tale
profetisk.

Prøv - av hensyn til de som hører
Det andre Paulus nevner, er hensynet til de som hører de profetiske
ordene. Vi må prøve ordene slik at det ikke skapes forakt for profetisk tale. Som vi nevnte innledningsvis oppmuntrer skriften oss til
å ha et positivt fokus når vi prøver profetord (1 Tess 5,19 - 21). Vi
leter etter det gode, det som er fra Gud og som vi kan holde fast
ved. Å ta imot profetord uten å prøve dem blir som å spise en
banan med skallet på. Det som smaker godt er et sted inni der, men
hvis du ikke fjerner skallet blir smaken bisk og vond. Noen ganger
kan en oppleve at et profetord kan komme med mye skall, eller
innpakning, som må vekk for at at vi skal få tak i det gode. Det
kan for eksempel være at de som har talt profetisk har ordlagt seg
på en vanskelig måte. Eller at de har blitt revet med og sagt mer
enn det Gud egentlig hadde bedt dem om å si. Skriften sier at vi
skal prøve alt og holde fast på det gode. Hvis vi ikke prøver profetord er det lett at folk får negative erfaringer med profetisk tale
som gjør at de reserverer seg mot profetiske ord. Tar vi vekk skallet
og gir folk det gode vil de profetiske gavene fungere til oppbyggelse i menigheten. Så vi prøver også ordet av hensyn til de som
hører den profetiske talen. Hvis vi ikke hjelper hverandre til å lete
etter det gode i profetordet og holde fast på det, er det fort gjort at
forakten for profetordet brer om seg. Det blir som å servere
bananen med skallet på; har du spist en slik banan vil du neppe ha
mer av samme sort.

Vi leter etter det gode, det som er
fra Gud og som vi kan holde fast
ved.

Prøv profetordet på Bibelen
Den viktigste rettesnoren vi har for å prøve profetord er Bibelen. Et
ord fra Gud vil aldri motsi summen av Guds ord slik vi finner det i
Bibelen. Av og til vil det være nødvendig å sette fingeren på ting
som blir sagt som ikke er på linje med Guds ord. Det er viktig å
huske på at selv om vi blir nødt til å korrigere et ord betyr det ikke
at vi må forkaste hele budskapet. Det kan være elementer vi må
korrigere, samtidig som vi kan oppsummere det gode i profetordet
og holde fast på dette.
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For en tid tilbake hørte jeg noen bringe et profetord som
begynte slik: Gud er avhengig av deg for å(...) Jeg husker ikke nå
hva som var innholdet i resten av profetordet, men jeg husker det
gjorde godt for den som fikk ordet når vi rundt kunne berolige han
med å si at bibelen viser oss at Gud er suveren, og ikke avhengig
av noe menneske for å gjennomføre sine gode planer. Når det
ubibelske elementet var skrellet vekk, ble resten av ordet til
oppmuntring og styrke.

Prøv åndene
Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder.
(1 Kor 12,10)

Ordet fra Guds munn er ånd og liv.

Et profetisk ord blir båret frem ved Guds ånd. Ordet fra Guds munn
er ånd og liv. Det er ikke tomme ord, men det er ord med kraft som
utfører det de er sendt for. Et ord fra Gud vil være kjennetegnet av
alt som kjennetegner Gud selv. Hans strenghet og godhet, hans
nåde og kraft. Når vi tar imot et profetord må vi også spørre oss
hvilken ånd ordet er båret frem i. Av og til kan f.eks et ord høres
sant og rett ut, men bringes frem i en ånd av loviskhet og fordømmelse. Da kan vi være trygge i å si at dette var ikke et ord fra Guds
munn. Er det et ord fra Guds munn så bringer det ikke fordømmelse, men frihet og kraft til å seire over synd. Å prøve åndene
handler om å kjenne igjen Jesu røst i profetordet. Jesus sier om
den gode hyrden:
(...) sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn
og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem,
og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed
følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes
stemme. (Joh 10,3-5)

Den salvelsen som bor i oss gjør at vi kjenner igjen stemmen til
Hyrden. Sauene forstår ikke nødvendigvis betydningen av alle
ordene, men lyden av stemmen kjenner de igjen. Et ord fra Gud vil
alltid bæres frem i en åndelig tone som er i samsvar med evangeliet om Jesus Kristus.
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Vi trenger åpenbaring for å prøve profetord
To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal prøve det de sier. Men
hvis en annen får en åpenbaring mens han sitter der, skal den første
tie (1 Kor 14,30).

Ikke alle profetord er enkle å forstå. Å prøve profetord handler om
å få klarhet i hva det er Ånden sier til menigheten. Når noen taler
profetisk, og en annen opplever å få en forståelse av hva dette
profetordet betyr for oss som Guds folk, er det viktig at denne
forståelsen bringes frem, slik at vi sammen som Guds folk kan
gripe hva det er Gud sier til oss, og sammen gi en rett respons til
profetordet. At noen taler profetisk og noen andre får en åpenbaring av hva profetordet betyr, viser oss noe av dynamikken mellom
lemmene i Jesu kropp. Ånden taler til menigheten. Hver enkelt av
oss får bare se “stykkevist og delt”, men når vi kommer sammen,
og hører fra Gud sammen, får vi sammen en klar forståelse av hva
Ånden sier til menigheten.

Å prøve profetord handler om å få
klarhet i hva det er Ånden sier til
menigheten.

Skjer det profetordet sier?
Noen profetord inneholder budskap som vi ikke kan bruke Bibelen
til å prøve. I historien vi leser i Apostlenes gjerninger kapittel 11,
om profeten Agabus som stod frem og profeterte om en
hungersnød som skulle ramme hele verden (Apg 11,28), kunne ikke
menigheten bruke skriften til å avgjøre om ordet var fra Gud eller
ikke. Antageligvis holdt de Agabus for å være en troverdig mann
og stolte på at ordet han brakte var fra Gud. Kanskje brukte de tid
i bønn sammen for å få klarhet i om ordet var fra Herren? Kanskje
var det også andre profetord som stadfestet ordet, som vi ikke får
referert i teksten? Det teksten forteller oss er at de ble enige om å
gjøre en innsamling til de kristne i Judea. De valgte å handle i
respons til profetordet.
Vi leser også at hungersnøden virkelig kom, slik det hadde blitt
sagt i profetordet. I prøvingen av et profetisk ord er dette den siste
prøvesteinen. Et ord fra Guds munn vil alltid utføre det det er
sendt for. ■
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