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58

LEDER

Gi det videre!

Det foregår en mobilisering av arbeidere i Norge i dag.
Mange reiser seg i tro på at budskapet om Jesus som
Herre har kraft til å forandre mennesker, lokalsamfunn og
nasjoner.

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

Mange kristne i Norge er opptatt av hvor få som kommer til tro på
Jesus. De ser den sviktende deltakelsen på kristne møter, og reduksjonen i gaveinntekter mange kristne organisasjoner opplever.
Jesus er mer opptatt av hvor få det er som forteller andre om ham.
Han sier at det er mange mennesker som vil ta imot evangeliet,
men at det er for få som deler de gode nyhetene (Matt 9,37–38).
Jesus vet at budskapet han forkynner har kraft til å forvandle liv
og overbevise mennesker. Dette oppdraget har han gitt til oss.
Det foregår en mobilisering av arbeidere i Norge i dag. Mange
reiser seg i tro på at budskapet om Jesus som Herre har kraft til å
forandre mennesker, lokalsamfunn og nasjoner. Konferansen Sendt
2014, arrangert av DAWN Norge, samlet store deler av kristenheten
i Norge til et felles opprop om å prioritere formidling av evangeliet
til landet vårt. Responsen blant de 800 deltakerne var overveldende.
Denne utgaven av bladet FOLK handler om å være sendt av
Jesus Kristus. Sendt til verden med et budskap om forsoning,
framtid og håp. Du kan lese historiene om familien Bones og familien Vartdal, som begge brøt opp fra det trygge og stabile og flyttet
for å nå nye mennesker med evangeliet («Utsendt til Nordens Paris»
og «To, men ikke alene»). Bones flyttet til Tromsø, langt fra familie
4

og venner, mens familien Vartdal flyttet hjem til Egersund der de
hadde familie og nettverk. Historiene viser hvor forskjellig det å
være sendt av Jesus kan se ut på avstand. Men i bladet vil du lese
artikler om hva det egentlig handler om. Knut Osland og Håvard
Kjøllesdal skriver om å gjøre folk til disipler av Jesus – at det er en
etterfølgelse i hverdagen («Sett i gang noe stort ved å gjøre noe
nært» og «Kjennetegn på disipler»). Vi må gjøre som Jesus: involvere
oss i hver enkelt og lære dem å holde det han har befalt. Artikkelen
«Ikke la deg lure av sennepsfrøet» viser hvor stor betydning den ene
og det som ser lite ut har i det store bildet.
Vi tror Guds rike berører alle mennesker og kulturer. Det fører
oss sammen når vi har samme Herre og Frelser. Intervjuet med
Melaku Dessalegn («En Far, ett folk») viser hvordan Gud forener folk
fra forskjellige nasjoner, og at menigheten blir et sted der folk fra
ulike kulturer og språk finner hverandre. I artiklene «Ein foreldrelaus generasjon?» og «Meir enn medgangssupporterar» skriver Astrid
Elin Lønning om hvordan det å starte nytt arbeid involverer ulike
mennesker. Sunnhet og styrke kommer når generasjoner og kulturer
samles rundt ett oppdrag, med Jesus som Herre. Norge skal få se
mer av hvordan Gud forener kulturer og generasjoner, og at menigheten blir et sted for forsoning, fred og mangfold.
Øivind Augland skriver om hvor viktig det er med nybrottsarbeid i Norge, og kommer med mange gode råd for den som kjenner
på kallet. Rune Ørnes deler praktiske erfaringer med å gå til nye
steder som en respons på Guds tiltale.
Evangeliet har vært i Norge i 1000 år. Hver nye generasjon
trenger å høre evangeliet om Jesus forkynt, se hva det betyr å følge
ham i hverdagen og erfare Guds kraft i livene sine. Du kan starte i
ditt nabolag og i din omgangskrets. Guds forandring starter med
enkeltmennesker som tar ham på ordet. Jeg tror denne utgaven av
bladet FOLK skal gi deg tro og retning slik at du blir med i Jesusbevegelsen som reiser seg i landet vårt.

Guds forandring starter med
enkeltmennesker som tar ham
på ordet.

God lesning! ■
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INTERVJU

To, men ikke alene

Lillian og Jarl Gaute Vartdal var takknemlige for
menigheten de var en del av i Bergen, men kjente en
lengsel etter å dele det de hadde fått videre. Da de spurte
Gud om råd, var svaret at de skulle starte menighet i
Egersund.
Tekst:
Alette Helland Haga,
alette.haga@
gmail.com

Foto:
Elin Stenbråten,
elin.sten@mac.com

Når FOLK besøker familien Vartdal, blir vi møtt med smil. Lillian
hilser oss varmt velkommen med en god klem – vi blir tatt imot
som gamle venner. Vi finner ut at vi alle er litt sultne, og sammen
lager vi en god lunsj. Ute på verandaen samles vi rundt bordet i
solen og får tid til å bli kjent.

Perifer relasjon til Gud
– Våren etter at jeg tok imot Jesus i 1997, talte Gud til meg om at
det er mange folk i Norge med en perifer relasjon til Gud, forteller
Jarl Gaute. Med det mener han at de kaller seg kristne og er positive til evangeliet – det er bare ingen som har satt dem i stand til å
leve livet med Jesus. En ekte og nær relasjon til Jesus preges av at
man følger han, og lar seg lede av Den hellige ånd. Det handler om
ha Jesus som herre og sjef i livet og ta ansvar for å bruke tid med
Gud i hverdagen.

Ville bare låne en telefon
Lillian og Jarl Gaute har fire barn mellom fem og elleve år. Lillian
er vernepleier og Jarl Gaute jobber med prosjektledelse. Da de var
6

nygifte i 1999 bodde de i Bergen og deltok aktivt på kristne aktiviteter. Likevel kjente begge på en lengsel etter noe de ikke visste
hva var.
En dag trengte Jarl Gaute å låne en telefon. Han ringte på døra
til forsamlingslokalet til menigheten Kristent Fellesskap i Bergen,
og møtte en mann som spurte om hva annet som lå ham på hjertet.
«Jeg trenger bare å låne en telefon,» svarte Jarl Gaute, men
mannen ville ikke akseptere svaret: Gud hadde sagt at han skulle
treffe en mann som trengte å låne en telefon, men som hadde noe
annet han ville dele også. Jarl Gaute fortalte om lengselen ekteparet bar på.

Andrea (6 år), Hanna (3 år), Jarl Gaute og
Lillian Vartdal ønsker FOLK velkommen til
hjemmet sitt i Egersund.

– Du trenger å høre om menighet, svarte mannen og ledet ham
inn på kontoret. Innen seks måneder var gått lot Jarl Gaute og
Lillian seg døpe, og ble med i et gruppefelleskap i menigheten. De
følte at de hadde funnet det de lengtet etter – levende liv i et felleskap på tvers av alder og generasjoner.

Elver av levende vann

Vi må ta ansvar for å være lydige.

I 2003 talte Gud til Jarl Gaute om at de skulle bosette seg i hjembyen hans Egersund, og plante menighet der. Han var ikke helt
åpen for det med en gang.
– Men Gud jobbet med oss, stadfestet, talte og bekreftet,
forteller ekteparet. – Når Gud har talt og vi har tro for det, tar han
hånd om resten. Vi må ta ansvar for å være lydige.
I mai 2005 hadde de både solgt hus, kjøpt hus og fått ny jobb
– alt i løpet av en måned!
Huset i Egersund fikk de kjøpt til takst. Tre andre budgivere ble
stoppet fra å legge inn flere bud fordi eierne ønsket å selge huset
til Vartdal. Etterpå fikk de vite at huseierne hadde fått et ord fra
Gud om at «det skal strømme elver av levende vann fra dette
huset». Ordet hadde ikke blitt oppfylt mens de bodde der, derfor
visste de at de skulle selge huset til noen kristne.
– Vi opplever at det profetiske ordet som kom til huset er
akkurat det vi lever i nå, forteller Lillian engasjert.

Kunne aldri stått alene
Et ektepar fra lederskapet i menigheten i Bergen fulgte Lillian og
Jarl Gaute tett i prosessen, både da de skulle bestemme seg for å
flytte, og den første tiden i Egersund. Deretter satte de dem i
kontakt med et annet ektepar, Astrid Elin Lønning og Jan Sigve
Hystad, som har et stort hjerte for regionen. Som representanter for
Kristent Nettverk ønsket de å stå sammen med Vartdal, ha tilsyn
med menigheten, og utruste dem.
I Bibelen er menigheten beskrevet som Kristi kropp, og vi lærer
om ulike gaver og utrustninger Gud har gitt til menigheten for å
bygge den opp (1 Kor 12,4–11; 12,27–28; Ef 4,11–13). Lillian
forteller at Astrid Elin og Jan Sigve er med på å sette menigheten i
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Egersund i stand, ved å oppmuntre og oppbygge dem, og ved å sende
dem personer med ulike nådegaver.
– Vi er takknemlige for å ha så gode ledere som våker over oss,
ser Guds plan sammen med oss, og som også er nære venner!
utbryter Lillian. Det at Astrid Elin og Jan Sigve har vært opptatt av
hvordan Lillian og Jarl Gaute har hatt det personlig, har gjort sterkt
inntrykk på dem. – Det å stå sammen med andre som bryr seg er
avgjørende for å overleve når vi er i en slik oppbyggingsfase, forteller
hun.
Ekteparet har besøkt familien Vartdal flere ganger, og ofte legger
de til rette turer de har til Sørlandet slik at de kan «stikke innom»
Egersund. Også andre fra menighetene i Kristent Nettverk, fra både

Storsjarmør Hanna (3 år) har lagt seg fint til
rette på pappa Jarl Gautes fang, mens han
forteller.
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Bergen og Sunnhordland, har ved flere anledninger kommet på
besøk og støttet familien.
– Det er så verdifullt for oss å være en del av et stort fellesskap, sier Lillian rørt.
– Det hadde aldri gått å stå i denne situasjonen alene, konkluderer Jarl Gaute.

Så, hvordan starte menighet?
– For å starte en menighet gjør du det du kan og forstår. Jarl Gaute
besvarer sitt eget spørsmål med alvor, men med et smil på lur.
– For oss betydde det å lage gruppesamling en fast tid i uken
– med bare oss to. Vi gikk inn gjennom hver vår dør, hilste på
hverandre og fortalte hverandre om livene våre den siste uka. Vi
hadde fast tid til bønn, lovsang og fellesskap. Lillian og Jarl Gaute
avslutter hverandres setninger.

Eldstesønn Johannes (11 år) spiser lunsj
sammen med oss

I menigheten i Bergen hadde de fått god undervisning om liv som
berører liv, oppmuntrende ord og om å bry seg om hverandre.
– Dette ville vi praktisere, selv om det bare var oss to i starten.
Etter hvert ville Jarl Gautes eldste søster, som også bodde i
Egersund, la seg døpe, og gav seg hundre prosent over til Jesus.
Lenge møttes bare de tre til gruppesamling. Etter hvert har flere
blitt lagt til menigheten: tatt imot Jesus som sjef i livet sitt og fått
menigheten som åndelig familie og hjem.
– Det å bygge menighet er ikke noe som blir gjort over natta.
Det må vokse frem, forklarer Jarl Gaute.
I dag leder Lillian og Jarl Gaute arbeidet i menigheten i Egersund. Annenhver søndag samles rundt 30 store og små til familiesamling, der de blant annet drar på turer, griller eller har
storsamlinger i hjemmene. Onsdager samles ca. 15 voksne til
lovsang, Guds ord og fellesskap.
– Guds nærvær har vært like sterkt tilstede på alle våre
samlinger med mellom tre og ti personer tilstede, som på samlinger
med 500 i menigheten i Bergen. Det har vært en styrke for oss å
oppleve.
Lillian og Jarl Gaute forteller at folk som har kommet inn i
menigheten uttrykker at «Dette er noe helt annet enn det jeg er
10

Jakob (10 år), Jarl
Gaute og Lillian byr
på lunsj ute i solen
på verandaen.
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Lillian og Jarl Gaute Vartdal
deler sine erfaringer med å
starte ny menighet.
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vant til.» De har blitt berørt av fellesskapet, av at de blir invitert på
middag og at de samles i hjemmene til folk – det er ekte relasjoner.

Må spise selv
De første årene i Egersund var det tøft. Ekteparet er enige om det.
Men når de ser tilbake ser de at Gud hadde kontroll, understreker
Lillian. Gud utrustet dem på veien, og lot dem gå i prosesser med
seg selv og ekteskapet.
– Mye måtte på plass i livene våre før vi kunne ta oss av
andre. Gud har visst hva han har holdt på med! smiler hun.
– Vi ser at ting ikke kommer av seg selv. Vi fikk et lite sjokk
da vi kom fra menigheten i Bergen, med koldtbord av god undervisning, til Egersund der vi måtte passe på å få i oss åndelig mat
selv. Vi kjenner sult når vi ser Bibelen ligge på bordet, og begynner
å lengte etter Ordet og fellesskap med Gud, sier Jarl Gaute med
glimt i øyet.
– Jeg hørte en forkynner si en gang: «Det vil være godt for alle
å delta i en menighetsplanting en gang i løpet av livet.» Nå forstår
jeg bedre hva han mente, forteller Jarl Gaute. – Livet med Gud blir
mye mer alvorlig. Det er ingen som leder an i lovsang, ingen som
passer på å fylle deg opp med Guds ord eller drar deg med inn i
Guds nærvær. Da bråmodnes du. Du begynner å ta til deg mat og
vokse, fortsetter han. Lillian nikker enig.
– Gud har talt til oss om at vi skal få være som varme glør. Vi
er glørne som ligger i ovnen, og når noe blir lagt inntil tar det fyr.
Oppgaven vår er å leve friskt med Gud og stadig bli fylt av Den
hellige ånd, beskriver Lillian
– Det handler om repeterende full overgivelse til Jesus, fortsetter Jarl Gaute. Han forklarer at overgivelsen blir prøvet.
Spørsmål som «vil vi virkelig leve i det presset det er å stå alene?»
har dukket opp. Det ble klart for dem at valgene deres måtte stadfestes og handles på. – Alt det religiøse skrelles av, og det eneste
som virkelig teller er det personlige livet med Jesus.

Andrea (6 år), en ung menighetsplanter.

– Alt det religiøse skrelles av,
og det eneste som virkelig teller
er det personlige livet med
Jesus.

Gud sørger for barna våre
– Vi flyttet til Egersund med en lengsel etter å se et levende
uttrykk av Jesus, etter å se det han har talt om at han skal gjøre
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her, forteller ekteparet. Å oppleve hvordan Gud sørger for barna
våre, selv når vi i oppbyggingsfasen har vært i et fellesskap uten
andre barn på deres alder – det er Guds nåde!
Sammen med andre menigheter i regionen og resten av landet
har den lille menigheten i Egersund deltatt på ulike leirer, påskeog sommerkonferanser.
– Dette har hatt stor betydning, spesielt for barna! påpeker
Lillian. – Vi ser mer og mer at disse samlingspunktene er helt livsnødvendige for dem. Der får de bli kjent med andre søsken på sin
egen alder, vokse sammen med dem i sin identitet i Jesus, og stå
sammen med dem i tro. Det at de er sammen i den prosessen gjør
dem sterke i ham. Lillian får tårer i øynene. – Gud sender oss ikke
ned hit til Egersund for å la barna våre gå fortapt. Gud sørger for
deres åndelige behov. Lillians stemme svikter et øyeblikk, og alle
tørker bort noe vått i øyekroken.
– Gud bruker hele familien. Det er sterkt å se hvordan barna
våre inkluderer og tar med seg andre barn i lek og fellesskap, fortsetter hun.
Gud har vist ekteparet at alt som skjer i hverdagen – rundt
middagsbordet, i butikken, på sengekanten – alt kan brukes som en
anledning til å lære barna mer om Jesus. De kaller det «on the
spot»-læring. Hos Familien Vartdal inkluderes barna i bibellesning,
bønn og lovsang. Sammen deler hele familien livet med Gud, noe
de anbefaler varmt videre!

Råd til andre
Lillian er en sprudlende dame som det er lett
å bli kjent med.

– Har dere noen råd å gi til andre som kjenner seg kalt til å plante
en ny menighet?
– Flytt! Jarl Gaute svarer med et bestemt smil. Han vil understreke at menighetsplanting ikke er gjort over natta. Det er tøft,
men det gir vekst.
– Det er Gud som gir veksten, både i oss personlig og i menigheten, fortsetter han. – Gud bruker våre skrøpeligheter – det er
utrolig oppmuntrende å erfare! Hvis vi aldri tar stegene, kommer vi
ingen plass.
– Det er også viktig å snakke med eldste eller ledere i menigheten der du er, legger ekteparet til. – Noen av lederne vi snakket
14

med oppmuntret oss, og noen var kritiske og frarådet oss å flytte.
Til syvende og sist er det viktigste hva Gud har sagt, og hva man
selv har tro for og kjenner er riktig i hjertet – ikke hva andre
mener eller forventer.
Et avgjørende råd ekteparet fikk var: «Den dagen du står foran
Gud er det DU som må svare for hva du gjorde med kallet han ga
deg. Husk å alltid handle i tråd med overbevisningen din i Den
hellige ånd.» ■

– Gud bruker våre skrøpeligheter – det
er utrolig oppmuntrende å erfare! Hvis
vi aldri tar stegene, kommer vi ingen
plass.
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UNDERVISNING

Ikke la deg lure av sennepsfrøet

En enkelt bakterie som deler seg hver time, vil i løpet av
ett døgn bli til over åtte millioner bakterier. Slik vokser
mye av livet i naturen. Guds liv i oss har samme
vekstkraften i seg.

Tekst: Terje Dahle,
tedahle@gmail.com
Terje Dahle, gift med Lise. Tre voksne barn.
Apostel for menigheter som står sammen i
Kristent Nettverk i Norge.

«Det jeg kan gjøre er bare en dråpe i havet. Det betyr ingen
forskjell» sa naboen som respons på innsamlingen til flyktningene
i Syria. Mange tenker som ham, og føler avmakt i forhold til hva
den enkelte kan bety i den store verden.
Slik tenker ikke Jesus. Han ga elleve menn i oppdrag å
forandre verden. Det må ha hørt ut som en utopisk og virkelighetsfjern befaling, men Jesus visste bedre. Han visste at enkeltmennesker har stor påvirkningskraft, at forandring skjer fra menneske
til menneske, og at en liten tue kan velte et stort lass.

Guds rike starter med noe lite og ubetydelig
Da Jesus skulle undervise om Guds rike, fortalte han om sennepsfrøet (Matt 13,31–32). Sennepsfrøet er så lite at du nesten ikke kan
se det med det blotte øye, men det blir stort som et tre når det
vokser opp fra jorda. I lignelsen viser Jesus at Guds rikes liv som er
plantet ned i oss, har virkninger langt utover oss selv. Guds rike
vokser fra noe som er lite og ubetydelig til å bli noe som er stort,
påvirker omgivelsene rundt seg, og som mange nyter godt av.
Profeten Esekiel profeterte at når Guds rike kommer, er det som
et tre som gir stor velsignelse (Esek 17,22–24). På samme måte som
fuglene i Esekiels profeti blir velsignet av treet, vil mennesker få
16

liv og velsignelse når Guds rike bryter gjennom. Og fordi det er
Guds liv, har det kraft til å vokse og utbre seg.
Jesus velsignet og møtte massenes behov, men han prioriterte
tid med de tolv disiplene. Etter oppstandelsen fra de døde var han
sammen med disiplene og underviste dem om Guds rike. Det var
apostlene som fikk misjonsbefalingen (Matt 28,18–20). Det var
ingen stor massemønstring etter Jesu oppstandelse, og da han for
til himmelen var det ingen utenom apostlene som var til stede.
Men Jesus visste at det som var plantet i dem mens han var på
jorda hadde kraft i seg til å nå hele Romerriket når Den hellige ånd
kom over dem (Apg 1,8).

Det må ha hørt ut som en utopisk
og virkelighetsfjern befaling, men
Jesus visste bedre.

Vekst gjennom reproduksjon
Gud har skapt verden slik at all vekst skjer ved at livet går fra
generasjon til generasjon. Naturen viser oss dette ved at et tre ikke
blir større og større, men heller opphav til flere trær, som til slutt
blir en skog. På samme måte vokser vi mennesker til en viss størrelse (det lønner seg å stoppe i tide), og så blir de fleste av oss
foreldre, og etter hvert besteforeldre. Noen blir til og med oldeforeldre og tippoldeforeldre. Det at hver generasjon har det samme
livet (kvaliteten) i seg, gjør at vi brer oss ut og påvirker og forandrer omgivelsene. Vi blir født, vokser til en viss størrelse og
modenhet, og så gir vi livet videre til neste generasjon. Dette kalles
multiplisering.
Da Jesus ga disiplene misjonsbefalingen, visste han at evangeliet om ham ville gå fra menneske til menneske, og at det på den
måten ville bre seg ut til hele verden (Matt 28,18–20). Det interessante med vekst er ikke hvor mange som hører budskapet, men
hvor mange som gir det videre.
Oppdraget apostlene fikk var å gjøre andre mennesker til disipler som dem selv. Når forfølgelse rammet menigheten i Jerusalem,
ble de kristne spredt, mens apostlene ble igjen i byen. I stedet for å
vente på apostlene som var «ekspertene» – de som hadde vært
sammen med Jesus og vært vitner til oppstandelsen – forkynte de
nye disiplene evangeliet der de kom. Og folk kom til tro på Jesus,
og ble disipler. Slik startet menigheten i Antiokia, som igjen sendte
ut nye medarbeidere til nye steder, og flere mennesker kom til tro.
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Forandring skjer gjennom
enkeltmennesker som får
møte Herrenes Herre, tar
imot Guds kjærlighet og
legger av hat, hevntanker,
bitterhet, selvopptatthet og
hykleri.

Slik ble evangeliet spredt, og mange menigheter plantet i middelhavsområdet.

Forandring
Samfunnsforandring som er styrt av mennesker skjer ofte gjennom
revolusjon og vold, og makt erobres gjennom opprør og krig. En
kontrollerende stat skaper samfunnsforandring gjennom lover og
strukturer som kontrollerer folks adferd og verdier. Straff og belønning – ytre press – får folket til å oppføre seg slik makthaverne
ønsker. Men effekten er kortvarig, og de langsiktige konsekvensene
er ofte katastrofale. I nyere tid ser vi hvordan nasjonalisme,
rasisme og grådighet har vokst fram i mange land i Øst-Europa
etter kommunismens fall.
Guds måte å forandre verden på er annerledes. Det skjer
gjennom enkeltmennesker som får møte Herrenes Herre, tar imot
Guds kjærlighet og legger av hat, hevntanker, bitterhet, selvopptatthet og hykleri. Guds liv i hvert enkelt menneske er reelt, dyrebart og virkningsfullt. Det har kraft i seg til å forandre oss, og når
vi gir det videre, har det samme virkningen på de som tar imot.
Slik Jesus brukte tid med disiplene i tre år, skapes en forandring
gjennom disippelgjøring. Det er noe mer enn en enkel respons på
en formiddagsforkynnelse, med en bønn og «god tur hjem». Det
skjer gjennom menigheter som er som familier der foreldrene
engasjerer seg i barna – disiplene – og gir dem Guds ord og liv til
varig forandring. Det er ikke noen få eksperter i aksjon, men et
helt folk.
Martin Luther King og Nelson Mandela møtte vold og hat med
ikke-voldelig motstand, forsoning og tilgivelse, og de fikk millioner av andre mennesker til å gjøre det samme. Motstanderne ble
handlingslammet fordi det ikke var en enkelt person de kunne
forholde seg til, men et helt folk. I byer og nabolag lot de fargede
hevnen ligge, og møtte undertrykkelsen med en annen ånd.
Vanlige folks mange små valg skapte en bølge av forandring på
skoler, busser, kafeer og idrettsbaner, der de fargede lot være å la
segregasjonen bestemme adferden deres. Denne bølgen kunne
ingen makt stå seg imot, og både 60-tallets USA og 90-tallets SørAfrika unngikk borgerkrig-lignende tilstander.
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I vårt eget land har vi sett at fattige bønder på 1800-tallet
begynte å tro på Guds ord, og reiste seg mot embetsverket og
undertrykkende lover. De tok Guds ord på alvor, og forstod at de
selv hadde en verdi og kunne bety en forskjell. På denne måten
feide en bølge av liv fra Gud over store deler av Norge, og ga
mennesker tro og håp for sitt eget liv. Men det stoppet ikke der: De
arbeidet hardt, samarbeidet, startet bedrifter, hjalp de fattige og
stod opp mot undertrykkere. Nasjonen Norge ble forandret
gjennom dette – en forandring mye større enn antallet folk som
gikk på bedehusene skulle tilsi. Mye av velstanden vi har i landet
vårt i dag kan vi takke disse haugianerne for.

Norge trenger misjonærer
Norge trenger evangeliet som aldri før. I jaget etter selvrealisering
ser vi hvordan grådighet, ensomhet og menneskeforakt øker. Det er
mange analyser og meninger om situasjonen i Norge, og debattene
går varme på sosiale media og i avisene. Men under radaren reiser
Gud opp et folk som gjør mer enn å prate og ha meninger. Enkeltmennesker reiser seg i Guds kraft, de finner hverandre og gir Jesus
videre til andre. Responsen er god, for det er mange tapere og
utfrosne mennesker i det prestasjonsjagende samfunnet vi lever i. I
møte med Jesu ubetingede kjærlighet og nåde, får de nytt håp og
Guds liv. Og fordi de hele tiden gir livet videre, sprer det seg med
en fart som få forstår og ingen har kontroll på. Det skjer allerede i
Brasil, Kina, Indonesia og mange andre land, og det vil skje i
Norge. ■

Under radaren reiser Gud opp et
folk som gjør mer enn å prate og
ha meninger.
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Sett i gang noe stort
ved å gjøre noe nært
Mens vekkelse ofte er noe man drømmer om, men aldri
får, virker misjonsbefalingen når som helst og hvor som
helst.

Tekst: Knut G. Osland
www.gudergod.no
Knut Gudergod Osland har lang erfaring
som bibellærer og menighetsleder. Han bor
på Grønland i Oslo sammen med sin kone
Elisabeth. De har vært gift i 35 år, har tre
voksne barn og fem barnebarn.

På en samling nylig tok jeg fram to gutter og ei jente i 20-åra. For
halvannet år siden startet de en husmenighet på Østlandet,
sammen med ei dame på over åtti år. Til stede var også fire av seks
nye ungdommer som hadde tatt imot Jesus og blitt med i husmenigheten det siste halve året. Det var sterkt å høre disse fire fortelle
hvordan de hadde tatt imot Jesus og kommet inn i en åndelig
familie. Mens jeg sto der, ble regnestykket veldig enkelt. Hvis
denne ene husmenigheten fortsetter å vokse i samme tempo, vil de
oppleve dobling hvert år. Fortsetter de med det i ti år har én
husmenighet blitt til ett tusen husmenigheter. Fortsetter de i tjue år
blir tallet svimlende.

Jesus lover at vi skal lykkes!
Jesus ga et sterkt løfte til de som adlyder misjonsbefalingen. «Jeg
er med dere alle dager» er vår garanti for suksess! Mens vekkelse
ofte er noe man drømmer om, men aldri får, er disippelgjøring
oppnåelig når som helst og hvor som helst. Den som gjør det Jesus
ba oss om, får oppleve at han alltid holder sitt løfte – her og nå! Så
lenge vi gjør det han ba oss om å gjøre, gjør han selv jobben med
å overbevise mennesker (Joh 16,8), åpne hjerter (Apg 16,14) og snu
folk til seg selv (2 Tim 2,25).
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Fem misjonsbefalinger
I Evangeliet etter Matteus viser Jesus oss at dåp og opplæring av
disiplene er avgjørende sider av det store Oppdraget (Matt 28,18–
20). I tillegg til misjonsbefalingen ga Jesus oss minst fire andre
mindre befalinger der han presiserer andre viktige sider av
Oppdraget. I Apostlenes gjerninger fokuserer han på at vi skal
være vitner (Apg 1,8). I Evangeliet etter Markus sier han at vi skal
forkynne evangeliet for alle mennesker (Mark 16,15–18). Gjør vi
det skal tegn og under følge oss. I Evangeliet etter Lukas sier han
både litt om hva vi skal forkynne og understreker igjen at vi er
vitner (Luk 24). I Evangeliet etter Johannes minner han oss om at
det er han som sender oss og at vi har makt til å tilgi synder (Joh
20).

Hvis vi ikke er klare når det ikke
passer, er vi heller ikke klare når
det passer.

Jehovas Vitner
De siste par åra har jeg blitt kjent med en ung mann som er med i
Jehovas Vitner. Til tross for at han har bortimot full jobb, og at
kona ikke deler hans tro, setter han av mer enn åtte hundre timer i
året til vitnetjenesten. Han har fortalt meg at fem tusen vitner
kontakter omtrent alle som bor i Norge hvert år og at de starter
flere tusen bibelstudier rundt i norske hjem. Hvert enkelt vitne
greier å formidle hva de tror på og lede slike bibelstudier selv
– uten hjelp fra en menighetsleder. Mitt inntrykk er at de fleste
evangeliske kristne – med Den hellige ånd på innsida – ikke er
forberedt på å dele sin tro med andre. Mange er ikke i stand til å
lede nye til Jesus og lære dem opp. Det må vi gjøre noe med!

Klar i tide og utide
Paulus oppfordrer Timoteus til å stå klar til å forkynne evangeliet i
tide og utide (2 Tim 4,2). Det er ikke alltid det passer å snakke med
folk om Jesus! Men hvis vi ikke er klare når det ikke passer, er vi
heller ikke klare når det passer. Anledningen dukker nemlig plutselig opp, og da gjelder det å gripe den (Kol 4,5 (Seildelin): Utnytt
det kostbare øyeblikket!). Hvis du skulle vitne i en viktig rettssak,
ville du sikkert forberedt deg godt. Paulus sa om sitt vitnesbyrd at
alt var sant og vel gjennomtenkt (Apg 26,25). Vi er vitner om Jesus
og det er viktig at vi gjør en god jobb!
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Å ta seg av nye disipler
ligner på å ha småbarn.

Tre enkle ting
Med basis i oppdraget Jesus ga oss, bestemte vi i menigheten DNA
Oslo (www.dnaoslo.no) oss for tre-fire år siden for at vi alle ville
gjøre tre ting: 1. Lære oss å fortelle vår egen historie om Jesus på
ett minutt. 2. Trene på å formidle evangeliet om Jesus på to
minutter ved å bruke en enkel illustrasjon. 3. Forberede oss på å gi
nye kristne troens ABC. Vi trodde at ved å gjøre dette ville vi starte
en multipliserende disippelbevegelse.
Da vi begynte å jobbe seriøst med å trene på dette, oppdaget vi
at vi stadig fikk anledninger til å praktisere i hverdagen. Det virket
som om Den hellige ånd sendte søkende mennesker i vår vei fordi
han visste at vi var klare. De siste årene har vi hatt gleden av å få
lede mange nye til Jesus.

Trenger foreldre
Å følge opp nye kristne er krevende. Det holder ikke å invitere dem
på ett eller to møter i uka, hvis vi ønsker å se dem bli modne
kristne. Å ta seg av nye disipler ligner på å ha småbarn. Alle nye
kristne trenger foreldre – og tett oppfølging!
Skal man ha et realistisk håp om å få i gang en multipliserende
disippelbevegelse, må man ha et tilstrekkelig antall kristne som er
klare til å gjøre det som kreves. De må ha bestemt seg for å legge
ned sitt eget, og jobbe hardt for føre folk til modenhet (Kol 1,28–
29). Min erfaring er at å fostre opp åndelige foreldre krever bønn
og tett involvering, ledet av Guds Ånd. Vår største glede er å se at
de vi har trent fostrer nye generasjoner av disippelgjørere.

Det viktigste
Jesus anklaget sin tids religiøse ledere for at de glemte det viktigste
i loven: rettferdighet, barmhjertighet og trofasthet (Matt 23,23).
Jesus sa at hele Bibelen er bygd på budene om å elske Gud og
mennesker (Matt 22,34–40). Inderen Victor John, som leder en av
verdens raskest voksende menighetsplanterbevegelser, sier: «Mange
spør meg hva som er hemmeligheten. Det er ikke så vanskelig. Jeg
elsker Gud, elsker mennesker og jobber hardt.»
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Elsker vi Gud og mennesker vil vi jobbe hardt for å gjøre
mennesker til disipler. Det beste vi kan gjøre for våre medmennesker er å lede dem inn i en levende relasjon med Jesus.

Det første først
Bibelen forteller oss hva slags undervisning vi skal gi nye kristne.
Det listes opp i Brevet til hebreerne (Hebr 6,1–2). Dette er de første
og grunnleggende ting i Guds Ord (Hebr 5,12), det første vi lærer
om Jesus (Hebr 6,1). Kristne har prøvd å komme opp med alternative løsninger, men Guds Ord har alltid rett. Gjør som Bibelen sier:
gi dem det første først! Og ikke gi deg før de har fått tak i det! Da
får nye mennesker den beste starten på det kristne livet, og de
deler det videre.
Write down the vision; write it clearly on clay tablets so whoever
reads it can run to tell others. (Hab 2,2 (NCV))

Når vi gjør visjonen enkel vil folk begynne å springe med
budskapet – og vi har starta en multipliserende bevegelse. ■

Gjør som Bibelen sier: gi dem det
første først!
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Kjennetegn på disipler

«Du snakker mye om hvor viktig det er at folk er født på
ny. Hva mener du egentlig med det? Hvordan kan vi vite
om folk er født på ny eller ikke?»

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

Ei av jentene hadde rakt opp hånda og satt ord på spørsmålet som
hang i lufta. Sammen med en håndfull ledere i et kristent
ungdomsmiljø hadde jeg brukt formiddagen til å fokusere på disippelskap, og spørsmålet kom etter et par timer med undervisning og
samtaler.

Klar tale
«Evangeliet om Guds rike» var overskriften for de gode nyhetene
som de første kristne forkynte (Matt 24,14). De proklamerte at Gud
hadde reist Jesus opp fra de døde og innsatt han som konge over
himmel og jord. I Jesus navn forkynte de omvendelse og syndstilgivelse. Forkynnelsen deres gjorde det lett for mennesker å vite om
de hadde sin sak i orden med Gud: Enten er Jesus konge i livet
ditt, slik Gud vil, ellers så lever du i synd og opprør mot Gud og
trenger omvendelse, tilgivelse og en ny start (Apg 2,14–41).
Spørsmålet jenta stilte er relevant. Mange mennesker i Norge
idag tror på en skaper og holder fast på kristne tradisjoner, uten at
de anerkjenner Jesu’ kongsstyre. Å gjøre disipler i en kultur med
sterk historie av kristne tradisjoner og verdier krever at vi
forkynner et helt og sant evangelium. Ifølge Bibelen er tro en hjertesak (Rom 10,10). Men bibelsk «hjertetro» er ikke en anonym og
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skjult tro. Troen på Jesus berører hele livet og kan både sees og
høres.

Det vi kan vite
Apostelen Johannes skriver i sitt første brev om kjennetegn på
sanne disipler. Mot slutten av brevet oppsummerer han hensikten
med brevet:

Forkynnelsen deres gjorde det lett
for mennesker å vite om de hadde
sin sak i orden med Gud.

Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv,
dere som tror på Guds Sønns navn. (1 Joh 5,13)

Brevet hjelper oss å forstå hva det innebærer å være født på ny, og
å gjøre mennesker til disipler. La oss se på syv kjennetegn
Johannes sier preger de som har evig liv:

1: Livsstil av lys
Gud er lys, slår Johannes fast (1 Joh 1,5). Og de som kjenner Gud
lever i lyset. Sanne disipler har en indre motivasjon som trekker
dem mot lyset. Har de gjort synd eller urett, bekjenner de og
vender om. Fordi vi har møtt Guds tilgivelse forsøker vi ikke å
holde fast på mørke rom i livene våre, men lar hans avslørende lys
slippe til slik at vi kan rydde opp. Når alle rom i livene våre er
åpne for Guds lys kan vi ha sant fellesskap med andre mennesker
(1 Joh 1,7). Da kan vi senke skuldrene og også slippe mennesker
inn på områder av livet som vi ikke føler vi mestrer så godt.

2: Holder Guds bud og lever rettferdig
På dette vet vi at vi kjenner ham: at vi holder hans bud. Den som sier:
«Jeg kjenner ham», men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham (1 Joh 2,3–4).

På innsiden av Guds barn er det et klart «ja» og «amen» til Guds
ord og Guds bud. Når vi kjenner Gud er «sannheten i oss». Guds
bud er ikke bare noe som kommer til oss utenfra, men det finner
en respons i oss, slik at frukten av det blir et liv i tråd med Guds
ord.
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Fordi vi er født av Gud begynner
vi å leve et liv i rettferdighet.

Johannes gir oss en forståelse av at det å være født på ny er en
radikal åndelig forandring. Fordi vi er født av Gud begynner vi å
leve et liv i rettferdighet. Selv om det er behov for at kristne
erkjenner konkrete synder og vender om også etter at de er født på
ny, er hele forholdet vårt til synden forandret. Synd er ikke lenger
en livsstil. Det nye livet er et liv der det mest naturlige er å gjøre
det Gud vil. Jesus kom ikke bare for å tilgi synd, men for å gjøre
ende på synden i livene våre.
Mine barn, la ikke noen føre dere vill! Den som gjør det som er rett, er
rettferdig, slik Kristus er rettferdig. Den som gjør synd, er av djevelen,
for djevelen har syndet fra begynnelsen av. Og det var for å gjøre ende
på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg. Den som er født
av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan
ikke synde, for han er født av Gud (1 Joh 3,7–9)

3: Elsker søsken
I tillegg til å trekkes mot lyset, og ha et ønske om å leve etter Guds
bud, er sanne disipler preget av at de elsker søsken. Johannes
skriver:
Den som sier han er i lyset, men hater sin bror, er ennå i mørket.
(1 Joh 2,9)
Den som sier: «Jeg elsker Gud», men likevel hater sin bror, er en
løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke
elske Gud som han ikke har sett. Og dette er budet vi har fra ham:
Den som elsker Gud, må også elske sin bror. (1 Joh 4,20–21)

Kjærligheten til den sanne Gud viser seg alltid i at vi elsker Guds
folk. Det fins de som sier de gjerne vil ha Jesus, men menigheten
hans vil de ikke ha. Det er en selvmotsigelse. Du kan ikke ta imot
Jesus på rett måte uten å elske familien hans.
Sanne disipler dras mot andre søsken. Det ligger i fødselspakken når vi blir Guds barn – vi ønsker å ha fellesskap med
kristne søsken. Og dypest sett er fellesskapet vårt med hverandre
en grunnleggende del av fellesskapet med Gud. De som hevder de
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holder fast på Kristus, men som ikke holder seg til Guds familie,
tilhører ikke den sanne, levende Jesus Kristus.

4: Forholdet til verden

Jesus blir sentrum i livet, og hans
vilje blir vår høyeste ambisjon.

Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker
verden, har ikke kjærligheten til Far i seg. (1 Joh 2,15)

Når vi møter Gud forandrer forholdet vårt til verden seg radikalt.
Sannheten om at Gud har frelst oss setter hele livet i et nytt
perspektiv . Vi lever ikke lenger for å tilfredstille våre egne lyster,
eller for å imponere folk rundt oss. Jesus blir sentrum i livet, og
hans vilje blir vår høyeste ambisjon. Vi vet at enten vi lever eller
dør så hører vi Jesus til. Vi ser frem til oppstandelsen hvor det vi
har av materielle ting her i tiden ikke blir med oss videre. Vi
oppdager at det å tjene Gud, og å gjøre godt mot andre, har mye
større verdi enn å samle ting for å nyte eller skryte.
Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge. For alt
som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over
verden, er vår tro. (1 Joh 5,3–4)

Livet fra Gud er sterkere enn forfallet i verden, og den som er født
av Gud opplever å seire over verden.

5: Åndens salvelse
Men dere er alle salvet av Den hellige og kjenner sannheten.
(1 Joh 2,20)

Å kjenne sannheten handler ikke om å kunne gi en logisk fremstilling av kristne sannheter. Sannheten er en person: Jesus Kristus. Vi
lærer å kjenne sannheten ved å møte Gud, og erfare at hans Ånd
vitner i hjertet vårt om hva som er rett, sant og i samsvar med
evangeliet.
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Når jeg skriver dette, tenker jeg på dem som fører dere vill. Men
salven dere har fått fra ham, blir værende i dere, så dere trenger ikke
opplæring fra noen. For hans salve lærer dere om alt, og den er sann
og uten løgn. Bli da i ham, slik den har lært dere (1 Joh 2,26–27)

Hvis vi er født av Gud, vil de som
er født av Gud høre på det vi sier.

Salvelsen fra Gud gjør at selv om vi verken forstår alt eller kan alle
læresetninger og teologiske begreper, har vi et indre vitnesbyrd
som gjør oss i stand til å holde fast på det som er rett og sant. Selv
i møte med overbevisende argumentasjon fra vranglærere.

6: Hører på «oss»
De er av verden, derfor taler de som verden, og verden lytter til dem.
Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss. Den som
ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd. (1 Joh 4,4–6)

Guds barn lar alltid Guds stemme legge føringene. På samme måte
som et barn forstår verden i lys av foreldrenes ord, lytter Guds
barn til Guds stemme for å lære og for å forstå verden i lys av
ordet fra hans munn. Johannes hjelper leseren til å se noen åndelige sammenhenger. Hvis vi er født av Gud, vil de som er født av
Gud høre på det vi sier. Å gjøre mennesker til disipler er ikke å få
gjenstridige mennesker til å lystre Gud. Nei, når vi er født på ny
hører vi på en ny måte. Vi gjenkjenner Åndens stemme i ordene til
kristne brødre og søstre. Ordet som går ut fra menigheten er ikke
bare et menneskeord, – det representerer sannhetens ånd, og setter
skille mellom de som er av Gud og de som ikke er det.

7: Bekjenne Kristus
Den som har Sønnen, har livet, men den som ikke har Guds Sønn, har
ikke livet. (1 Joh 5,12)

Sannheten om Jesus som eneste vei til frelse vil alltid være under
press. Mennesker ønsker å lage sin egen vei til Gud. Sanne disipler
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vet at så lenge de har Sønnen, har de livet. De holder fast ved han
og har overgitt både livet og fremtiden i hans mektige hender. ■

Sanne disipler vet at så lenge de
har Sønnen, har de livet.
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INTERVJU

Utsendt til Nordens Paris

For 20 år siden flyttet Kurt og Kari Bones fra Bergen til
Tromsø for å tjene Gud. De angrer ikke.
– Det handler om å ha Jesus som Herre, og stole på ham. Koste hva
det koste vil, sier de.
Dag Erlandsen,
daerl@tnett.no

Nord-Norge-feber
I 1994 var det «Nord-Norge-feber» i menigheten Kristent fellesskap
i Bergen. Mange snakket om å reise nordover og plante menighet i
Nord-Norges viktigste by. Utfordringer gikk, både fra talerstolen og
direkte til unge ektepar, om å vurdere flytting. Mange jobbet med
de samme tankene.
Herr og fru Bones var i slutten av 20-årene, og hadde lille
Simen på tre. Kurt var nettopp ferdig utdannet økonom og klar for
arbeidslivet, mens Kari hadde jobbet som sykepleier i noen år.
– Vi tente på ideen, i hvert fall jeg, forteller Kurt, og kikker på
sin livsledsager. Alle vet at hun brukte litt lenger tid.
– Jeg er skikkelig bergenser, glad i byen. Alt jeg hadde lå i
Bergen, jeg hadde aldri bodd noe annet sted. Familie, venner,
trygghet, svarer Kari. – Men jeg følte veldig sterkt at dette var Gud.
Et kall, om du vil. Glede, spenning, forventning. Langt vekk. Og
Gud. Vi to skulle starte helt på nytt, og stole på Herren.
Nå var det ikke sånn at tanken var helt ny for noen av dem.
Karis far jobbet på Hurtigruten, og som barn reiste hun fast nordover med pappa, en gang i året. Og hun tenkte: Hit skal jeg tilbake.
Og den før omtalte «feberen» hadde vart en stund, før de bestemte
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seg. At de i sin tid møttes i den tverrkirkelige organisasjonen Navigatørene, som har en klar evangeliserende profil, har nok også
vært utslagsgivende. – Skryt til dem, sier Kurt med ettertrykk.

Kari og Kurt Bones opplevde at Gud kalte
dem til å flytte til Tromsø.

Er ikke «superkristne»
De var tre ektepar som reiste nordover. I dag er de 60 mennesker.
Ikke noe voldsomt tall, men underveis har denne menigheten
berørt mennesker fra svært mange land. Tromsø – også kalt
Nordens Paris – er en internasjonal studentby, menigheten består
av folk fra over ti ulike nasjoner. Unike ressurspersoner kommer –
og drar igjen. Nylig var de igjennom nok en avskjedsprosess.
– Noe av den største overraskelsen med Tromsø er det internasjonale miljøet her. Det hadde vi ikke forestilt oss på forhånd.
		
31

– Folk kommer og går, sier dere. Står da menigheten på stedet
hvil?
– Å nei, det er modning, hele veien, og vi tror det er lagt et
grunnlag for videre vekst. Vi har et lederskap som kjenner hverandre og som fungerer bra sammen, og vi har et godt forhold til
samfunnet rundt. Menigheten er nokså forskjellig fra slik den var
for ti år siden. Oppmerksomheten er først og fremst på kallet vårt,
ikke på hvem som kommer eller drar.
– Og om alle flyttet, og vi satt alene igjen en dag, så ville vi
likevel sagt at det var verdt det. Dette var kallet vårt.

– Du reiser ikke alene, på måfå, du står i en
sammenheng.

– Må du være «superkristen» for å finne på noe slikt som dere
har gjort?
De to ser på hverandre. – Det finnes vel ikke noe som heter superkristen, gjør det vel? Å være superkristen må være en selvmotsigelse.
– Det viktige er at du er utsendt, sier Kurt, som i dag er eldste i
menigheten, sammen med Layi Adekoya, opprinnelig fra Nigeria.
– Du reiser ikke alene, på måfå, du står i en sammenheng. Folk står
bak deg, du har solid støtte fra menigheten du reiste fra.
Menighetslederen, født og oppvokst på Ørlandet utenfor
Trondheim, omtaler seg sjøl som «traust trønder». Han er god på
selvbeherskelse, en rolig fyr som liker å holde fatningen. Prater
ikke hull i hodet på folk. Administrativ type, jobber med tall (han
er daglig leder i det fylkeskommunale selskapet Troms Fylkestrafikk) – ingen typisk evangelist eller lovsangsleder. Kari er mer den
sosiale typen, som regner en dag uten besøk som mer eller mindre
mislykket. Energisk, effektiv, omsorgsfull. Hun har tatt videreutdannelse ved siden av barnestellet, og jobber i dag som psykiatrisk
sykepleier ved Universitetssykehuset i Tromsø.
– Gud har utrustet oss, men vi er bevisste på at det er Guds
nåde som jobber i oss, ikke våre egne ferdigheter. I bunnen ligger
en klar forankring om at det er Gud som har sendt oss hit. Og da
har han planer for oss her i Tromsø.
Nå er det heller ikke slik at de suste inn som ledere fra dag én.
Døtrene Sara, Silje og Sofie kom på rekke og rad fra 1997 til 2002,
og har så klart dominert hverdagen i flere år. De har vært en helt
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vanlig familie i menigheten, lederrollen har utviklet seg over tid,
og ble offisiell først i 2010.

Været er helt ok
Vi møter ekteparet på rundt 50 hjemme på verandaen i Tromsø, i
slutten av mai. Termometeret viser knappe ti grader, det er regn i
lufta. Snø på fjellene. I Sør-Norge ligger de på solseng. Er det trist?
– Vi bryr oss ikke, det var jo ikke været som fikk oss til å flytte
hit. Det er ellers mye nedbør både i Bergen og på Trøndelagskysten
også, i mange tilfeller er det faktisk tørrere her, så vi har mye å
glede oss over. Varmen er ikke spesielt plagsom i denne byen, men
vi er for lengst akklimatisert og kler oss konsekvent etter kalenderen og ikke gradestokken. Men vi kan godt føye til at den lange
vinteren og mørketida har vært en overgang, for oss som for alle
andre.
– Har dere noen gang angret på at dere flyttet?
– Nei, aldri. Vi kan ha hjemlengsel, og spesielt da barna var små
skulle vi ønske at besteforeldrene bodde nærmere. Det har vært et
savn til tider, men det går jo fly. I Tromsø er vi flere som er i
samme situasjon, og vi deler tid, blant annet i høytidene.
– Har dere blitt nordlendinger?
– Hva er det egentlig å være nordlending, parerer de, og fortsetter:
– Vi har sikkert tatt preg av den nordnorske stilen, det med å være
rett på sak, uhøytidelig og alt det der. Men slik er vi begge fra
oppveksten av, så vi passet nok godt inn slik vi var. Men alt vi
hørte på forhånd, om at her går de rett inn til naboen og får seg
kaffe, det har vi ikke sett.
– Vi har så klart forandret oss på disse 20 årene. Men forandret
oss, det ville vi gjort uansett.
– Jeg har et mål, sier Kari, etter å ha tenkt seg om en stund. –
Det er at når jeg blir gammel, så skal jeg tenke at jeg gjorde alt det
jeg skulle gjøre. Tida går, stadig fortere, og det må være fælt å bli
gammel og bli sittende og tenke på alt det du skulle ha gjort. Vi
håper vi skal si: Vi gjorde det vi skulle. ■

– Når jeg blir gammel, så skal jeg
tenke at jeg gjorde alt det jeg skulle
gjøre.
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Ord er nødvendig

Vet du hva? De mest sentrale sannhetene i evangeliet kan
bare formidles med ord.

Tekst: Arne G. Skagen,
askagen@me.com
Arne G. Skagen er gift med Kjersti, de har
fire voksne døtre og bor i Bergen. Arne er
evangelist og reiser rundt for å hjelpe grupper
og menigheter i Norge og utland med å vinne
mennesker for Jesus. Forfatter av boka Endelig
Mandag.

De aller fleste kristne har hørt sitatet av Frans av Assis: «Forkynn
evangeliet, bruk ord om nødvendig.» Jeg har selv brukt dette sitatet
i ulike sammenhenger for å understreke at det er viktig at
mennesker rundt oss erfarer de gode nyhetene om Jesus, gjennom
kristne som tjener og velsigner. Kristne som ikke bare snakker om
de gode nyhetene, men som er de gode nyhetene: i nabolaget, på
arbeidsplassen, på skolen, i familien, osv. Men vet du hva? De mest
sentrale sannhetene i evangeliet kan bare formidles med ord.

En sann historie
Evangeliet er en historie om noe som faktisk har hendt. Det er
budskapet om hva Gud har gjort for alle mennesker gjennom sin
sønn. En sann historie om at Jesus Kristus kom for å frelse alle
mennesker gjennom at han døde og stod opp igjen. Dette er ikke
noe vi kan fortelle gjennom hvordan vi lever eller det vi gjør – det
må forkynnes. Det må deles og proklameres med ord, slik at
mennesker kan høre og tro. Handlingene våre – det at vi tjener og
velsigner folk rundt oss – åpner opp og skaper anledninger for at
vi kan forkynne evangeliet. Vi må gjøre evangeliets budskap kjent,
og vi må gjøre det med ord!
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Gjennom vanlige folk
Jeg har ofte takket Gud for det ikke står noe i Bibelen om at vi
må være fantastiske predikanter for at folk skal tro på det vi
forkynner. Bare se hva Jesus, Høstens Herre, sier til oss:

Evangeliet er en sann historie om at
Jesus Kristus kom for å frelse alle
mennesker.

«Den som hører dere [deg og meg] hører meg, og den som forkaster
dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som
har sendt meg.» (Luk 10,16)
«Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres [dine
og mine] ord kommer til tro på meg.» (Joh 17,20)

«Den som hører dere, hører meg.» Jesus snakker om oss. Den som
hører det du sier, hører Jesus. Det betyr at du slipper å bruke en
spesiell stemme, ha et «åndelig ansiktsuttrykk» eller skape en
bestemt stemning for at folk skal høre. Gud visste hva han gjorde
da han valgte å bruke oss vanlige mennesker – med Guds Ånd på
innsiden – til å dele evangeliet. Vi bærer Guds Rike med oss.
Hvordan kom du selv til tro på Jesus? Hvem fortalte deg evangeliet? Hvem var det Gud brukte? Jeg gjetter at svaret er vanlige
mennesker – akkurat som deg.
«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og
gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og
Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt
dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matt
28,18–20)
Jesus har gitt menigheten sin – oss – et stort, og i utgangspunktet umulig oppdrag i misjonsbefalingen. Men u-en i umulig
forsvinner når vi ser at utgangspunket for at vi skal lykkes er at
«han har fått all makt i himmel og på jord.» Derfor kan vi gå, og
«han er med oss alle dager inntil verdens ende.»

Forkynn
Forkynnelsen av evangeliet har en helt sentral og avgjørende plass
i oppdraget fra Jesus. I Apostlenes gjerninger står det at vi skal få
kraft når Den hellige Ånd kommer over oss (Apg 1,8). Når vi lever
fylt med denne kraften vil livene våre vitne om at det vi
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For meg er det en stor hjelp å
fokusere på Jesus og på de han
gav livet sitt for.

forkynner er troverdig og sant. I samtale med mennesker ber jeg
alltid om at Den hellige ånd må lede dem til et punkt hvor de
slapper av og føler tillit. Når det skjer er det en god anledning til å
fortelle (med ord) om Guds kjærlighet til dem. Livene våre vil åpne
opp for at vi kan forkynne de gode nyhetene, slik at folk kan tro
på Jesus, og følge ham.
Paulus gjorde dette veldig tydelig i brevet til romerne:
Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan
de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har
hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan
kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: Hvor
vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap!
(Rom 10,13–15)

Jeg ønsker å oppmuntre deg til å innta nye områder i livet ditt når
det kommer til det å forkynne – altså å dele evangeliet med
mennesker som Gud elsker. Det kan sikkert være utfordrende. Men
husk at kamper og utfordringer du personlig går igjennom på dette
området, kan føre til at andre mennesker blir frelst. Vi kjemper
altså for andres frelse. For meg er det en stor hjelp å fokusere på
Jesus og på de han gav livet sitt for.
Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal
være fra Gud og ikke fra oss selv. (2 Kor 4,7)

Ikke fokuser på leirkaret (deg selv) men på skatten (Den hellige
ånd) som Gud har plassert i deg! Ha tro på at det du har, vil mange
ha. Ha tro på at du kan lede mennesker til Jesus.

Vær deg selv
Prøv deg frem for å finne en måte å forkynne evangeliet på hvor
du kan være deg selv. Tenk igjennom hvordan du vil formidle
evangeliet på en naturlig måte. Bestem deg for å «innta dette
landet». Inkluder andre, forkynn og tren sammen på å dele evange-
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liet. Ikke la menneskefrykt fortelle deg hva du skal gjøre, men stå
på. Ikke gi deg!
«Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord
kommer til tro på meg.» (Joh 17,20)

Hvordan jeg forkynner evangeliet vil være forskjellig fra person til
person. Noen ganger vil jeg f.eks. dele vitnesbyrdet mitt, og flette
inn evangeliet i det. Når jeg snakker om synd, fortapelse, etc.,
bruker jeg ofte meg selv som eksempel. Da kan jeg være veldig
tydelig, og de som lytter vil forstå hva jeg snakker om. Når jeg
snakker om Guds kjærlighet snakker jeg alltid om dem. Følg med
hva som skjer. Lytt, still enkle spørsmål, fokuser.
Når jeg møter mennesker ber jeg Den hellige ånd om at de må
oppleve Guds kjærlighet gjennom meg. Målet mitt er ikke å
forkynne evangeliet, be frelsesbønnen eller se noen løfte hånden
på et møte. Hvis det er målet kan mange føle seg som et objekt, og
vår interesse for dem dabber av etter at de har gjort det som var
vårt mål. Gud vil at vi skal elske mennesker, og gå videre med
dem: disiple dem, lære dem, være venner med dem og se at de blir
sanne etterfølgere av Jesus.
La meg oppmuntre deg til å dele evangeliet – med ord, siden det er
nødvendig. Gjør det enkelt. Vær deg selv. Husk:
Gud vil bruke deg der du er i dag – ikke der du skulle ønske at du
var.
Gud vil bruke deg slik du er i dag – ikke slik du skulle ønske at du
var. ■

Jeg ber Den hellige ånd om at de må
oppleve Guds kjærlighet gjennom
meg.
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På oppdrag fra Ånden

Å være en pioner er enkelt. Vi må lytte til hva Herren sier,
og så må vi gjøre det som blir sagt.

Rune Ørnes,
rune.ornes@gmail.com
Rune Ørnes er gift med Rita,
bor i Alsvåg og har fire barn.
Jobber for Kristent Fellesskap Vesterålen.

Gjør vi det er det Gud selv som står ansvarlig for at arbeidet bærer
frukt. Vi kan tjene han med iver og glede, uten å slite og streve i
egen kraft.
I militær terminologi knyttes pionering til å være en fortropp. I
gammel tid reiste pionerene ut for å lage veier, bygge broer og
plassere ut forsyninger. Viktige forberedelser for at krigføringen
kunne være effektiv og landområder inntas.
Jesus kom med en helt annen hensikt. Han kom med sitt fredsrike. Likevel valgte også han å sende ut pionerer. Han plukket ut
syttito menn og sendte dem ut foran seg som fortropper til steder
han selv hadde tenkt å dra (Luk 10,1).

Pionering er enkelt
Pioneringen var enkel! De skulle tilby mennesker Guds fred. De
skulle spise og drikke det som ble satt fram for dem. Også skulle de
helbrede de syke og si at Guds rike var kommet nær. De syttito
gjorde dette av en enkel grunn: Jesus hadde sagt at de skulle gjøre
det.
Sommeren 2009 var menighetene i Kristent Nettverk i NordNorge samlet til konferanse. Her brakte Erling Thu et profetisk ord
som kan minne om oppdraget Jesus gav de syttito: En enkel
arbeidsinstruks om å utføre pionerarbeid og være fortropper for det
Jesus ville gjøre i landsdelen. Profetien handlet om at Gud ville
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gjenreise mennesker, forsamlinger, bygder og byer. Et oppmuntrende ord om det som skal komme. Og så kom følgende frigjørende setning: «Og dette er det jeg ønsker at dere skal gjøre: …»
Konkrete oppdrag er frigjørende! Du vet hva du skal gjøre og
du vet når oppdraget er fullført. Ordet fortalte oss at det var tid for
å reise til steder i Nord-Norge der det tidligere hadde vært
vekkelse. På disse stedene skulle vi be og bryte brødet. Vi skulle
tilbe Gud, velsigne stedet og proklamere at Guds rike var kommet.
Et enkelt oppdrag som var mulig å gjennomføre for alle disipler av
Jesus. Ingen spektakulære stunts som utelukkende kunne uføres av
åndelige supermenn og superkvinner. Et oppdrag for hver den som
tror!
Ordet gav også et løfte! Gud ville virke med og lede oss til
«fredens mennesker», altså mennesker som ville ta i mot det vi
hadde å gi. Og så ville dette bli et utgangspunkt for nye uttrykk av
Jesus på stedet.
Det profetiske ordet var en klar tiltale fra Gud. Det gav gjenklang i hjertene til mange som hørte det. Utsendt av Den hellige
ånd har flere av oss reist på slike pionerturer. To og to, eller i
grupper, har vi besøkt små og store steder. For hvert nytt sted har
brødposen og saftflasken kommet på bordet, og vi har søkt Gud i
paktsmåltidet, lovprisning og bønn. I fellesskap har vi proklamert
Guds rike, og erfaringen er den samme hver gang: Herren virker
med! På hvert enkelt sted har vi blitt ledet til mennesker som har
tatt godt i mot oss. Mange personer har ved bønn tatt i mot Jesus,
noen har blitt døpt, og flere sterke helbredelser har skjedd. Noen
har vi kontakt med fremdeles, andre ikke. Uansett er det godt å
stole på at Gud virker gjennom alt det som har skjedd. At hvert
eneste lille treffpunkt er med på å gjennomsyre nordområdene med
erfaringer av Guds kjærlighet.

Pioneringen var enkel! De skulle
tilby mennesker Guds fred.

De første kristne i aksjon
Når vi leser i Apostlenes gjerninger og ser de første kristne i
aksjon, er sammenhengen svært tydelig. Ordet fra Jesus om å gå ut
og gjøre alle folkeslag til disipler, er fundamentet for oppdraget. I
tillegg finner vi at Gud stadig taler konkret i en situasjon: Ord som
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Ord fra Gud leder oss og gjør
pionerarbeidet effektivt og
kraftfullt.

åpner eller stenger. Ord som leder og gjør pionerarbeidet effektivt
og kraftfullt.
I kapittel åtte leser vi for eksempel at en engel talte til Filip
(Apg 8,26). Han ba Filip gjøre seg klar og dra sørover på veien fra
Jerusalem til Gaza. Et enkelt oppdrag! Det står ikke at Filip stilte
noen videre spørsmål. Det står bare: «Filip gjorde seg i stand og
dro av sted.»
Ute i ødemarken ser han en vogn med en etiopisk hoffmann på
vei fra Jerusalem. På ny får Filip en enkel beskjed fra Gud: «Gå
bort til vognen og hold deg tett opptil den.» Videre leser vi om
hvordan mannen tar i mot Jesus, blir døpt og sannsynligvis tar
med seg evangeliet til et helt nytt kontinent. Effektivt pionerarbeid
utført av Filip. Gud taler, og Filip tar han på ordet.
I kapittel 13 plukker Den hellige ånd ut Barnabas og Saulus til
en helt ny oppgave. Disse hadde «levd i oppdraget» lenge, men nå
kom et konkret oppdrag! Gud hadde bruk for pionerer i en spesiell
situasjon og i et spesielt område: «Disse to, som altså var blitt
sendt ut av Den hellige ånd, dro til Selekia og seilte derfra til
Kypros» (Apg 13,4). Det er tydelig at Barnabas og Saulus hadde
klare ord å reise på, først til Salamis og deretter tvers over øya,
helt til Pafos. Her møtte de en god og viktig mann, guvernøren
Sergius Paulus. Guvernøren hadde en trollmann boende hos seg,
som umiddelbart begynte å motarbeide dem. Full av Den hellige
ånd gjorde Paulus da et mektig tegn. Trollmannens øyne ble
blindet og evangeliets kraft ble synlig. Guvernøren ble helt overveldet og kom til tro. Så fortsatte de turen, sendt ut og tydelig
ledet av Den hellige ånd.
Videre i kapittel 16 leser vi hvordan Den hellige ånd hindret dem i
å forkynne i Asia. Så gjorde de et nytt forsøk i Bitynia, men der ga
heller ikke Jesu ånd dem lov! Så kom det konkrete, profetiske ordet
fra Gud, i et syn midt på natten. Paulus og medarbeiderne skjønte
med en gang at Jesus akkurat da kalte dem til å forkynne evangeliet i Makedonia. Paulus og Barnabas var åndsfylte mennesker som
gjorde flere forsøk på å gå ut med evangeliet, og likevel hindret
Guds ånd dem! Hvorfor? Fordi Gud hadde en enda bedre vei. En
vei som passet inn i de planene som han selv hadde lagt.
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Lytt til Gud
Helt fra begynnelsen har Gud vist oss hvordan han skaper ved
sitt eget ord:

Gud taler, og Filip tar han på
ordet.

Han talte, og det skjedde, han befalte, og det stod der. (Sal 33,9)

Fremdeles i dag styres alt av Guds skapende ord. Dersom vi vil
være pionerer og veiryddere for Herren, må vi fremdeles lytte nøye
til hans skapende ord.
Å være en pioner er veldig enkelt. Vi må lytte til hva Herren
sier, og så må vi gjøre det som blir sagt. Da er det Gud selv som
står ansvarlig for at det bærer frukt, og vi kan tjene han med iver
og glede, uten å slite og streve i egen kraft.
Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves.
Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves.
(Sal 127,1) ■
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Innebygd kall

Alle kristne har eit kall, men ikkje alle har forstått kva
kall dei har. Dessverre slit mange med tankar om kva
kallet er.

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 vært
en pioner i Guds rike, blant annet ved
å være med å starte Kristent Nettverk,
bladet FOLK og Bergen Bibelskole.

Mange ventar på ei spektakulær kallsoppleving som aldri kjem, og
blir frustrerte og passiviserte som eit resultat. Andre trur at kall er
berre noko som spesielt utvalde menneske får, og avskriv dermed
seg sjølv.

Innebygd i den du er skapt til å vere
Jeremia fortel om koss han vart klar over kallet sitt. Herrens ord
kom til han. Gud talte til han. Ordet frå Guds munn gjorde kallet
klart for han. Gud sa at før han forma han i mors liv, kjende Gud
han; før han vart fødd, helga Gud han og sette han til å vera profet
(Jer 1,5). Kallet frå Gud var med andre ord innebygd i den han var
skapt til å vera, den han hadde vorte forma til i mors liv. Men han
sleit likevel med å tru at han kunne gjera det Gud sa han var kalla
til.
Kallet er skrive inn i kvart menneskes hjarte, i kvar personlegdom. Me er den me er fordi det er eit kall over livet vårt. Trass i
dette slit mange menneske med mindreverdstankar. Orsakingane er
mange: eg er for ung, eg er for gammal, eg kan ikkje tala, – eg kan
ikkje ditt eller datt. Djevelen prøver alltid å få menneske til å
tenkja for små eller for store tankar om seg sjølve, medan Guds
kall er godt og realistisk, og hjelper oss å ha begge beina på jorda.
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Kallet frå Gud set oss i rett kontakt med oss sjølv. Me finn oss sjølv
når me forstår og omfamnar kallet frå Gud.
Den kristne kallstanken er frigjerande og opplyftande. Kallet
betyr at Gud reknar med oss i sin plan og at det er ei meining med
livet vårt. Kallet set oss fri til å prioritera rett og leva fritt i
samsvar med trua vår. Kallet hjelper oss til å vera indrestyrte og
ikkje dominerte av ytre krefter og menneskelege faktorar. Kallet
hjelper oss å halda stø kurs i medgang og motgang. Når stormane
rasar og bylgjene held på å slå over oss, vil kallet styra oss
gjennom brottsjøane til den trygge hamna me er på veg til.

Openberringa av Jesus og kall til teneste høyrer saman

Kallet frå Gud set oss i rett kontakt
med oss sjølv.

Apostelen Paulus fortel historia om koss han møtte Jesus på vegen
til Damaskus tre gongar i Apostelgjerningane (Apg 9,1–19; 22,3–
16; 26,12–20). Forteljingane fokuserar på kallet til liv og teneste
som Paulus fekk då han møtte Herren. Møtet med Jesus og kallet
han fekk i møtet med den levande og oppståtte Herren, merkte han
for livet.
Når Paulus står framfor kong Agrippa og skal forsvara seg
mot skuldingane frå jødane, fortel han på ny om kallet han fekk
og avsluttar med desse orda: «Difor, kong Agrippa, har eg ikkje
vore ulydig mot det himmelske synet!» Openberringa av Jesus og
kallet til teneste, var eit himmelsk syn han ikkje kunne vera ulydig
mot. Kallet frå Herren vart styrande for heile livet hans. Han viser
også i undervisninga si at openberringa av Jesus og kallet til
teneste er to sider av same sak.
I brevet til galatarane skriv Paulus om kallet og tenesta si på
denne måten:
Men Gud, som valde meg ut allereie i mors liv og kalla meg ved sin
nåde, ville i sin godleik openberra sin Son for meg, så eg skulle
forkynna evangeliet om han for folkeslaga. Då spurde eg ikkje nokon
av kjøt og blod til råds. (Gal 1,15–16)

Paulus startar med å seia at han var utvald og kalla av Gud frå
mors liv. Dette er ei bibelsk sanning som gjeld alle truande. I
brevet til efesarane seier Paulus at me er alle utvalde i Kristus frå
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før verda vart skapt (Ef 1,4). Det er viktig å forstå at kallet vårt
starta i Guds hjarte før me vart fødde. Det betyr at me alle har eit
guddommeleg kall over livet vårt. Me må berre finna ut kva dette
kallet er, og lata oss verta styrt av det slik at me oppfyller Guds
plan for livet vårt.

Kallet er Guds plan for livet

Kallet vårt kviler i Guds nåde og
ikkje i kor flinke me er.

Kallet vårt kviler i Guds nåde og ikkje i kor flinke me er. Kallet er
Guds plan for livet vårt. Me vart forma i mors liv, me fekk gåver,
talentar og utrustning i samsvar med kallet vårt. Kallet vårt er å
verta alt Gud har planlagt for oss i Kristus Jesus, og å gå i dei gjerningane som Gud på førehand har lagt ferdige for oss (Ef 2,10).
Difor er openberringa av Kristus så grunnleggjande for å kunna
forstå kallet vårt. Når me let kallet styra oss vil me nå det målet
me er etla til, og fullføra den tenesta me er skapte til.
Når me i openberringa av Jesus Kristus har funne oss sjølve i
Guds plan, og vorte gripne av det himmelske kallet til å tena Guds
plan i vår generasjon, treng me ikkje rådføra oss med menneskeleg
fornuft. Når me forstår kallet vårt, har me berre ein ting å gjera: å
vera lydige mot det himmelske synet. Når Gud kallar finst det berre
eit rett svar: «Herre, her er eg, send meg!» Å leva i samsvar med
kallet, er det største eit menneske kan gjera. Det er meiningsfullt
og tilfredsstillande å gjera det me er skapte og kalla til.
Å vera eit menneske i Guds plan – å leva i samsvar med
kallet – er å ha ei djup glede og eit stort alvor, for kallet er eit
ansvar. Kallet gjer oss både audmjuke og djerve. Kallet gjer heile
livet meiningsfullt og rikt, trass i ytre omstende. Kallet gjeld
personleg frelse i den fulle meining av dette ordet: barnekår hjå
Gud (Ef 1,5), vennskap og fellesskap med Jesus Kristus (1 Kor 1,9),
eit liv i Guds lys og nærvær (1 Pet 2,9), eit liv i fridom (Gal 5,13),
eit heilagt liv (1 Kor 1,2; 1 Tess 5,23–24) og eit liv i å spreia og
arva velsigning (1 Pet 3,9).
Guds kall kjem til oss som eit frigjerande og skapande ord som
utrustar og gjer oss dugande til all god livsgjerning han kallar oss
til. Gud kallar til misjon og evangelisering. Han kallar folk til
nasjonar og forretningsorganisasjonar. Alle forhold i livet har sin
grunn i Guds kall, både samfunnsmessige, sosiale og ekteskapelege.
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Vi er alle kalla til å realisera vår helging i vår kallsgjerning.
Arbeidet er ei kallsoppgåve på Guds oppdrag og må sjåast som ei
heilag teneste for Gud (sjå Ef 5,22–6,9; Kol 3,18–4,1).

Kallet er både eit oppdrag og ein lovnad
Når Paulus fortel om kallet han fekk i møtet med Herren på veg til
Damaskus, inneber kallet både oppdrag og lovnader. Han fekk vita
kva han skulle gjera og fekk lovnader om at Herren ville vera med
han. Dette styrte han i alt han gjorde. I brevet til filipparane seier
han at han enno ikkje har nådd målet, fullført tenesta eller vorte
fullkomen, men han jagar mot det (Fil 3,12–16). Han gjer alt han
kan for å gripa det som gjorde at Kristus greip han. Difor gløymer
han det som er bak, og strekkjer seg mot det som er framanfor.
Han jagar mot målet, mot sigersprisen som han er kalla til i Kristus
Jesus.
Det ligg eit kall i kvar baby å strekkja seg mot ein barndom,
ungdom og alderdom. Livet er eit kall til vokster og utvikling. Me
har fått talentar me må bruka, odla og utvikla til velsigning for
andre menneske og til ære for Gud. I kvar evne me har fått er det
eit kall til bruk og utvikling. Gud har gjeve oss eit oppdrag som
ligg i genane våre. Herren opnar dører, men me må gå gjennom
dei. Herren gjev gåver, men me må bruka dei.
Kallet er eit oppdrag for dagen i dag. Det er eit arbeid som må
gjerast i kvardagen. Men kallet er også ein lovnad om at han som
har begynt si gode gjerning i oss, skal fullføra henne. Kallet er ein
lovnad om fullending, om herlegdom og sigerspris i Kristus. Midt i
utfordringane i kvardagen har me ei von om å vinna. Når arbeidet
er tungt og oppdraget alt for stort for oss, er kallet ein lovnad om
eit mål som skal nåast i herlegdom.
Guds lovnad er at alle ting skal tena til det gode for dei som
elskar Gud, dei han etter sin frie vilje har kalla. På førehand
utvalde Gud oss til å bli forma etter biletet av Son sin, så han
skulle vera den fremste mellom mange sysken. Dei Gud på førehand har bestemt til dette, har han òg kalla. Dei han har kalla, dei
har han sagt rettferdige, og dei han har sagt rettferdige, har han òg
herleggjort (Rom 8,28–30).

Me har fått talentar me må bruka,
odla og utvikla til velsigning for
andre menneske og til ære for Gud.

		
45

Han som kalla oss er trufast og
skal fullføra det me er kalla til.

Guds kall, med opphav i Guds evige utveljing i Kristus, er eit verksamt kall og eit ledd i verkeleggjeringa av Guds evige frelsevilje.
Han som kalla oss er trufast og skal fullføra det me er kalla til (1
Tess 5,24). Han som kalla oss med eit heilagt kall, viste oss tillit og
sette oss til teneste, han har makt til å ta vare på oss og hjelpa oss
til å fullføra løpet til hans ære! ■
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5 grunner til å plante menighet
– og 10 ting du ikke må gjøre
Norge trenger mange nye menigheter. Flere steder er det
kristne nærværet i ferd med å forsvinne. Er du en av dem
Gud taler til om å være med og plante nytt i Norge?
Jeg tror vi står foran en ny pionertid der mennesker reiser til nye
steder for å plante nye fellesskap.
Er du en av dem som var på SENDT-konferansen 2014? Nær
800 menighetsplantere og ledere fra ulike kristne sammenhenger i
Norge var samlet med ett fokus: Hvordan kan vi nå ut til nye
mennesker med evangeliet og plante nye fellesskap? På slutten av
konferansen signerte vi et opprop sammen. Vi erkjente og bekjente.
I tro til Gud som elsker menneskene i nasjonen vår skrev vi:1
•• Vi vil formidle evangeliet om frelse for alle mennesker og
plante nye fellesskap på steder med få eller ingen aktive
kristne i dag. Vi vil arbeide for å plante 400 nye fellesskap og
menigheter i Norge fra 2015 til 2025.
•• Vi vil utruste pionerer og menighetsplantere og utfordre folk
til å flytte til nye steder for å starte nye arbeid. I perioden
2015–2025 vil vi stå sammen om å trene 4000 pionerer og
menighetsplantere på tvers av kirkesamfunn, organisasjon og
nettverk.

1

Tekst: Øivind Augland,
augland@sidevedside.no
Øivind Augland er gift med Linda
og har fire barn. Han har vært
menighetsplanter og pastor i Den
Evangelisk Lutherske Frikirke i
Norge i 17 år. Parallelt har han
arbeidet med DAWN i Norge.
De siste årene har han vært
nettverksbygger og jobbet som daglig
leder for DAWN. Øivind arbeider
også mye med ledelsesutvikling,
strategi og organisasjonsutvikling,
og har startet firmaene Xpand Norge
og Persolog Norge.

Oppropet kan i sin helhet leses på www.dawnnorge.no
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GRAFIKK

Aktive kristne i Norge

ANDEL AKTIVE

0,16%

21,52%

Oslo

Bergen

INNBYGGERE:

INNBYGGERE:

575 475

252 051

AKTIVE KRISTNE:

AKTIVE KRISTNE:

4,464%

2,52%

Trondheim

Stavanger

INNBYGGERE:

INNBYGGERE:

168 257

121 610

AKTIVE KRISTNE:

AKTIVE KRISTNE:

2,06%

4,84%

Asker

Stord

Kristiansand

INNBYGGERE:

INNBYGGERE:

INNBYGGERE:

53 756

17 289

80 109

AKTIVE KRISTNE:

AKTIVE KRISTNE:

AKTIVE KRISTNE:

1,53%

4,41%

9,63%

Tromsø

Vennesla

Sør -Varanger

INNBYGGERE:

INNBYGGERE:

INNBYGGERE:

66 513

12 886

9 623

AKTIVE KRISTNE:

AKTIVE KRISTNE:

AKTIVE KRISTNE:

3,26%

17,12%

1,26%

Tallene bygger på en undersøkelse som er gjennomført
av Dawn Norge i 2009.
Definisjon av aktive kristne: som deltar på kristne
samlinger 1 eller flere
ganger i mnd.
Se db.dawnnorge.no for
statistikk fra alle kommunene i Norge.

•• Vi vil arbeide for fornyet tillit til Bibelen som Guds Ord.
Lydighet til Guds Ord er utgangspunktet for å være disipler av
Jesus og for at kirken skal være lys og salt i samfunnet.

Derfor skal vi plante nye menigheter

Nye fellesskap og menigheter har
en vitalitet og visjon som kan
tiltrekke seg nye mennesker.

Vil du være med på den bevegelsen som nå skjer? En bevegelse
som hele tiden har som mål å nå ut til nye mennesker med mål om
å plante nye fellesskap? Noen spør fortsatt: Hvorfor trenger vi nye
menigheter? Her er noen av argumentene:
Menighetsplanting er bibelsk: Jesus vil bygge sin menighet
(Matt 16,18). Misjonsbefalingen gir oss i oppdrag å gjøre disipler
av alle folkeslag og etniske grupper (Matt 28,18–20). I Apostlenes
gjerninger kan vi lese historien om evangeliets fremgang, hvordan
Ordet om Gud fikk makt og at kirken vokste seg inn i alle
samfunnsområder. Dette kunne bare skje når menigheter og fellesskap ble plantet og multiplisert. Bare gjennom multiplikasjon kan
livet gå videre til neste generasjon.
Menighetsplanting er effektivt: Kirkehistorien viser at det er
mer effektivt å starte nye evangeliske og utadrettede menigheter
enn å prøve å endre holdningene i etablerte menigheter. Nye fellesskap og menigheter har en vitalitet og visjon som kan tiltrekke seg
nye mennesker og lede dem til omvendelse og overgivelse til Jesus
Kristus. En undersøkelse fra perioden 2000–2010 i Evangeliske
Frikyrkan (EFK) i Sverige viser at 25% av all dåp skjedde i de nye
menighetene, som kun utgjorde 8% av kirkesamfunnet. Statistikk
fra kirkesamfunn i Norge og Europa viser en klar sammenheng
mellom menighetsplanting og vekst i de ulike kirkelige sammenhenger.
Menighetsplanting er nødvendig for et kirkesamfunns liv og
vitalitet: Gud er generasjonenes Gud. Han er Abrahams, Isak og
Jakobs Gud. Bare gjennom å få nye barn vil en familie bli ført
videre til nye generasjoner. Hele den europeiske kirkehistorien viser
at kirkesamfunn og organisasjoner som ikke multipliserer seg
gjennom å reise opp nye ledere og nye menigheter vil dø innen tre
generasjoner.
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Menighetsplanting gir visjon: Vi trenger å stille de gode spørsmålene for å finne de gode løsningene. Noen spør: «Hvorfor plante
nye fellesskap når det er mye plass i eksisterende menigheter?»
Dette er feil spørsmål. De som har visjon spør seg: «Hvem er ikke
nådd med evangeliet? Hvordan kan vi nå dem? Hvilken type
forsamling trenger vi for å nå disse menneskene? Hva er de opptatt
av? Vi kan ikke vente på at mennesker kommer til oss – vi må gå
til dem.»
Menighetsplanting får frem nye ledere: Menighetsplanting gir
rom for at nye ledere utvikler seg. Det forløser nye ressurser og
mennesker med energi, pågangsmot, tid, talenter, økonomi og
visjon.

Menighetsplanting gir rom for at
nye ledere utvikler seg.

Hvordan lykkes – noen råd på veien!
Jeg tror at alle kan være med å plante en menighet – men ikke alle
er menighetsplantere. Vi trenger å få frem pionerer med gjennombruddskraft, som samtidig evner å bygge gode team rundt seg.
Mennesker med kall, karakter, utrustning og evne til å mobilisere
og utruste folk rundt seg, og lede dem i en retning. For en tid siden
var jeg sammen med Dietrich Schindler, en menighetsplanter og
leder fra Tyskland. Han listet opp 10 bud (du skal ikke) for å lykkes
i menighetsplanting. Les igjennom og la deg utfordre:
1. Du skal ikke søke Guds velsignelse mer enn Gud selv. (Elske
Gud først, ikke hans velsignelser.)
2. Du skal ikke først og fremst ha fokus på potensial. (Gud måler
ikke potensial, men hva vi har gjort og gjør).
3. Du skal ikke ha for stort fokus på menighetsplantingen når du
planter. (Alt går fra det mindre til det større. Dersom du ikke
vinner mennesker og fostrer disipler vil ikke det nye
fellesskapet vokse.)
4. Du skal ikke arbeide alene. (Teamarbeid er nøkkelen, samt å
trene nye ledere hele tiden).
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5. Du skal ikke først og fremst plante dattermenigheter. (Vi må
bevege oss fra addisjon til muliplikasjon. Målet er å se nye
menigheter som planter nye menigheter. Når avstanden fra
den første modermenigheten blir fire–fem generasjoner har vi
muligheter for å se bevegelser vokse frem.)

Omvendelse er første steg,
disippelskap er fokus.

6. Du skal ikke bare se «låven». (Gode plantere har dobbelsyn. De
har hele tiden fokus på høsten, men forstår samtidig
viktigheten av «låven».)
7. Du skal ikke overfokuserer på ferdigheter og gaver. (Spørsmålet
er: Hvordan kan vi få frem reproduserende systemer?)
8. Du skal ikke bare ha fokus på å se omvendelser. (Omvendelse
er første steg, disippelskap er fokus.)
9. Du skal ikke stoppe opp og være fornøyd. (Vær takknemlig,
men ikke fornøyd – det er alltid mer foran.)
10. Du skal ikke bare tillate naturlige fødsler. (Menighetsplanting
skjer ikke av seg selv. Det skjer gjennom ledere som er
intensjonelle, visjonære og som legger en plan for å utruste og
sende arbeidere og plantere. )
Jeg ser frem til å stå sammen med deg i en bevegelse med mål om
å se nye mennesker og nye fellesskap. En bevegelse som står fast
på Guds ord, og bringer Guds rike til alle geografiske steder og
samfunnsområder i vår nasjon.
Alt for Kongeriket! ■
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Ingredienser i en sunn planting

DAWNs undersøkelse fra 2010 viser at nesten 50
menigheter ble lagt ned i perioden 2005 til 2010. Mange
av menighetene hadde bare eksistert noen få år. Hva
ligger til grunn for pionerarbeid som har bærekraft og
utvikler seg sunt over tid?
Jesus valgte ut disipler som han brukte tid sammen med. Deretter
sendte han dem ut for å forkynne evangeliet (Mark 4,13–14). Alt
ekte liv med Gud starter med et sunt utgangspunkt. Planting av
nye menigheter og oppstart av nytt arbeid må ha det samme sunne
utganspunktet. Dette utgangspunktet er at Jesus kaller oss til å
følge ham. Jesus er utgangspunktet og tar initiativet.

Tekst: Terje Dahle, tedahle@gmail.com
Terje Dahle, gift med Lise. Tre
voksne barn. Apostel for menigheter
som står sammen i Kristent Nettverk
i Norge.

Personlig sunnhet
En viktig ingrediens i sunn planting er mennesker som kjenner
Jesus, og som følger han. I begynnelsen er møtet med Jesus ofte
fest og moro, glede, fred, nye venner, og frihet fra skyld og skam.
Gleden og freden i å være Guds barn, ha funnet mening med livet
og håp for framtida, gir farge og styrke i hverdagen. Det motiverer
til å gå videre og oppdage mer av Jesus-livet.
Etter hvert oppdager vi at Jesus har en plan for verden, og at
han vil involvere oss i denne planen. Hva det vil si å ha Jesus som
herre kommer tydeligere fram for oss, og vi blir grepet av lengselen etter å se Guds rike komme til verden.
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Vi navigerer ikke etter komfort,
men følger Jesus der han går.

På et tidspunkt i vandringen med Jesus oppdager vi korset. Vi
oppdager at vi må velge mellom våre egne ønsker og meninger, og
Jesu vei. Vi oppdager at egoisme står i veien for Jesu liv i oss. Vi
må bestemme oss for hva som skal være sentrum i livet: meg selv
og mine personlige behov, eller Jesus og hans plan. Valget er et
offer som på den ene siden svir og gjør vondt, men som vi
samtidig gjør med glede, fordi vi elsker Jesus (Luk 9,23–24;
57–62). Dette valget må hver enkelt ta. Disiplene var en gruppe på
tolv, men hver enkelt måtte selv velge å følge Jesus (Matt 16,24–
25).
Når valget er tatt, kjenner vi kraften i korset – en kraft som
strømmer gjennom oss fra Jesus, og gir liv til mennesker. Kraften
gir tro og motivasjon til å følge Jesus i alle livets omstendigheter.
Vi navigerer ikke etter komfort, trivsel, anseelse, posisjon eller
makt, men følger Jesus der han går. Vi erfarer at det er fred og
glede i å følge Jesus – også de gangene vi velger Jesu vilje framfor
vår. Da kjenner vi kraften i korset.
Når vi har erfart kraften i korset blir vi bevisste på at vi er
sendt av Jesus til verden med et oppdrag. Vi er ikke her på jorda
for å få mest mulig ut av livet for vår egen del. Vi har møtt
Kongenes Konge som vil nå mennesker i verden, og vi er hans
utsendinger (2 Kor 5,15–20). Det er et godt utgangspunkt for å
pionere nytt arbeid og starte nye menigheter.

Sunn grunnmur
En kompis av meg skulle bygge på huset sitt, men skjønte ikke helt
hvordan han skulle legge en ordentlig grunnmur på tilbygget. Han
ville gjøre grunnarbeidet selv, og argumenterte for å gjøre det
enkelt og lettvint. Entreprenøren som skulle gjøre snekkerjobben
tok ham med til et hus de skulle rive fordi det var så nedslitt og
dårlig. Det var skakt og skjevt, og så katastrofalt ut. Huset var
påbygd flere ganger. «Dette huset er bare 24 år gammelt, men er
allerede et rivningsobjekt, takket være dårlig grunnmur,» kommenterte entreprenøren etter en runde rundt i huset. Min gode venn
omprioriterte budsjettet etter besøket, og lot mer penger gå til
grunnarbeidet, og mindre til fliser og spotlights.
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En sunn menighetsplanting har en teologisk grunnmur bygd på
Bibelen, formidlet av apostler og profeter (Ef 2,19–22). De forklarer
forståelsen av Bibelen som Guds ord – og den står fast. Man
slipper endeløse diskusjoner om hva man tror og hva som er viktig.
Det skaper klarhet for alle som er en del av fellesskapet, og folk vet
hvilke premisser de skal gi seg til når de er nye.
Et fellesskap med bibelsk plattform kjennetegnes av en disippelkultur. Det vil si at Jesus er i sentrum, og at folk erfarer Jesu
tilgivelse og Guds nåde. Tro skapes, og folk bygges sammen til å
fungere i et fellesskap med Jesus som midtpunkt. Guds ord og
bønn blir en del av hverdagslivet, og alle vender blikket ut til nye
mennesker med budskapet om Jesus. Disipler av Jesus er preget av
lærevillighet, ydmykhet og tro. Når grunnmuren er sunn, vokser
både menigheten og hver enkelts personlige relasjon til Gud.
Utviklingen stopper ikke opp i statiske strukturer og vaner, men
fellesskapet mellom de kristne blir sterkere og dypere. Nye
mennesker kommer til og blir inkludert, og ledere vokser fram.

Vi står i en kamp, og vi trenger å
stå sammen.

Sendt sammen
Jesus sa at han sendte disiplene ut som lam blant ulver (Luk 10,3).
Det kan virke som rått parti, men utsagnet gir oss en forståelse av
at vi står i en kamp, og at vi trenger å stå sammen. Alt for mange
har startet nytt arbeid alene, eller manglet støtte fra erfarne
kristne. Jesus sendte disiplene ut to og to, og apostlene opptrådte
sammen selv om de fungerte i ulike gaver (Apg 2,14). Når vi ser på
hvordan den første menigheten utvidet seg, er det tydelig hvordan
apostlene, profetene, lærerne og de eldste fungerte sammen (Apg
13,1–3; 15,4–6). Barnabas fikk Paulus med seg til den nystartede
menigheten i Antiokia (Apg 11,25–26), og menigheten der sendte
dem videre sammen for å pionere nytt arbeid (Apg 13,2–3). Da
konflikter om forståelsen av den gamle pakt i forhold til evangeliet
oppsto, møttes de eldste og apostlene for å løse spørsmålet sammen
(Apg 15). Paulus’ brev viser også hvordan menighetene ble fulgt
opp av et team av folk, som Epafras, Titus og Timoteus. Paulus
hadde et farshjerte for menighetene: Han ba for dem, og sendte
folk for å styrke dem i troen på Jesus (Jfr. 1 Tess 2,17–3,10).
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Ikke all menighetsplanting overlever. En stor utfordring i mange
plantinger er mangel på tilsyn og reell støtte fra andre ledere.
Motløshet, bekymringer og manglende helhetlig tenkning slipper
lettere til når man står alene. Paulus omga seg med ulike folk i
arbeidene han startet, og hans eksempel viser oss en robust og
bærekraftig måte å arbeide på. Når vi står sammen holder vi bedre
ut i motgang, og kan takle utfordringer. Med få nøkkelpersoner
involvert blir vi fortere sårbare.

Å plante menigheter krever noen
som går foran og viser vei.

Spiss og bredde
Å plante menigheter krever noen som går foran og viser vei. De
må ha initiativ, pågangsmot og utholdenhet. Slike mennesker får
ting til å skje, samler folk og skaper tro og framdrift. Men de klarer
seg ikke alene. De trenger mennesker rundt seg som er annerledes,
og som gjør arbeidet mer mangfoldig og bredere. Som en jeg
kjenner i en nyplantet menighet sa til meg: «Jeg trodde jeg kom
inn i en treningsleir, helt til jeg oppdaget flere enn de som stod i
spissen. Da forstod jeg at her er en familie som jeg kan være en del
av og tjene Gud sammen med.» Gud vil nå alle typer mennesker,
og Guds mangfoldige liv kan vi ikke uttrykke alene. Derfor trenger
vi å finne hverandre, fungere sammen og gi rom for ulik utrustning i et pionerarbeid.

Bli med på Guds oppdrag!
Undersøkelsen som DAWN Norge (www.dawnnorge.no) har gjort
viser at kun 5 % av befolkningen i Norge går månedlig til gudstjeneste. I store deler av Øst-, Midt- og Nord-Norge er prosenten enda
lavere. Norge er et misjonsland som sender misjonærer ut til andre,
men vi trenger også å høre evangeliet her i vårt eget land.
Vi lever i en kultur der tradisjoner er viktige, og den særnorske
historien med en statskirke understreker dette. Dette fører til at det
ofte er skepsis til nye menigheter der medlemmene selv sørger for
økonomi og innhold. I tillegg er ikke den materielle nøden så
åpenbar som i mange andre land. Men behovet for å erfare Jesu
tilgivelse, gjenreisning og håp, er stor bak de vellykkede og rike
fasadene vi omgis av.
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Vi har en rik, kristen arv i Norge, men vi må gjøre mer enn å
forsvare og vedlikeholde den. Vi må gi evangeliet om Jesus til nye
generasjoner og nye kulturer i Norge. De fortjener å høre og erfare
hvem Jesus er. Han kaller kvinner og menn i alle aldre til å reise
seg og bli med på dette oppdraget. Jesus har lovet å være med, og
det er den beste garantien for at det vil lykkes. Bli en arbeider som
lar deg drive av Jesus – ut i høsten i Norge. Du vil erfare at Gud
bruker hverdagsmennesker til store ting! ■

Vi må gi evangeliet om Jesus til
nye generasjoner og nye kulturer i
Norge.
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INTERVJU

En Far, ett folk

Melaku Dessalegn forteller åpent om gleder og
utfordringer ved å bygge menighet sammen med
mennesker med ulik nasjonal og kulturell bakgrunn.

Tekst:
Eilén Askeland Olsen,
eilenaskeland@gmail.com

Foto:
Vegard Johan Olsen
vgolsen@gmail.com

I menigheten Kristent Fellesskap i Bergen finner vi mange
mennesker med ulike etniske bakgrunner. En av dem er Melaku
Dessalegn som innvandret til Norge for mange år siden. Han er en
høy mann, lett å få øye på, har smilende øyne, er sosial og interessert. Han er en engasjert type, og dermed også ganske travel. Men
når vi først har fått avtalt et intervju er han imøtekommende og
åpen. Vi møtes i kaféen etter gudstjenesten, og blir stadig avbrutt
av folk som kommer bort for å si eller avtale noe. Det er tydelig at
han har mange og gode relasjoner, og er en mann som betyr mye
for mange.
Melaku jobber med integrering i Røde Kors, og har startet stiftelsen Bro for livet, som hjelper fattige barn med utdanning. Han
kom til Norge tidlig på 90-tallet, og har tatt utdannelse i interkulturell kommunikasjon. Selv vokste han opp i fattigdom i Etiopia.
Familien ble utstøtt fra lokalsamfunnet på grunn av sin kristne tro,
og Melaku fikk ikke mulighet til å begynne på skolen før han var
16 år.
– Nå har jeg fått en god utdannelse, og ved Guds hjelp er jeg
der jeg er i dag, forteller han. Gud bruker han i hverdagen, og hans
egen erfaring som innvandrer hjelper han i møte med andre
mennesker.
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Melaku Dessalegn:
En smilende og åpen mann med et
stort hjerte for mennesker.
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Melaku deler tanker om menighet med stort
engasjement.

Guds ord på morsmål og norsk
– Da jeg ble født på ny begynte jeg å tjene Herren. Jeg begynte å
undervise, lede bibelgruppe, vaske og rydde i kirken, forteller
Melaku og smiler. I tolv år var han en del av lederskapet i et fellesskap av kristne fra Etiopia og Eritrea. Etter hvert opplevde forsamlingen et ønske om å stå sammen med en norsk menighet. De
ønsket også noen som kunne være åndelige fedre for dem.
Sammen begynte de å be til Gud om at han skulle lede dem. De
opplevde å bli knyttet sammen med Kristent Fellesskap i Bergen,
og siden 2004 har de vært en del av denne menigheten. I dag har
Kristent Fellesskap i Bergen blitt et åndelig hjem for mennesker fra
over 30 forskjellige nasjoner.
60

– Her har vi fått åndelig beskyttelse, vi får stå under apostolisk
tjeneste og profetisk hyrdeskap. Vi er så takknemlige for det! sier
han. Gjennom å være en del av en menighet med disipler fra så
mange ulike nasjoner viser Gud hva det vil si for Guds barn å
fungere som ett legeme, elske hverandre som en familie og leve
sammen på tvers av språk, etnisitet og kultur.
Det er mange gleder og fordeler ved å leve i menighetsfellesskap med mennesker fra ulike nasjoner og kulturer. Men det kan
også by på utfordringer. Særlig for førstegenerasjonsinnvandrere
kan det være store utfordringer knyttet til språk. Melaku forteller
at det er viktig å høre Guds ord på et språk man forstår.
– For å virkelig forstå budskapet med hjertet trenger man å
høre Ordet forkynt på morsmålet sitt, forklarer han med stort engasjement. – Det er gode ordninger for tolking på gudstjenestene.
Likevel er det krevende å oversette, og noe av budskapet kan fort
forsvinne i prosessen. Derfor er det godt å noen ganger ha
samlinger med forkynnelse på vårt eget morsmål.
Melaku er en av lederne i det etiopiske og eritreiske miljøet i
Kristent Fellesskap i Bergen. Annenhver søndag samles de til gudstjeneste med fellesskap, lovsang og undervisning på amharisk og
tigrigna, og egne samlinger for barna. Melaku forteller at han er
takknemlig for denne muligheten, i tillegg til å være med på gudstjenester sammen med hele menigheten. Slik blir særlig førstegenerasjonsinnvandrere godt ivaretatt. Mange av dem har vært
gjennom vanskelige livsfaser. De har opplevd tap av familie, nettverk, bosted, land og språk, og har behov for trøst. Da er det viktig
å kunne samles og høre Guds ord forkynt på morsmålet, og tilbe
Gud på sitt eget språk.
Samtidig skal den voksne generasjonen gi stafettpinnen videre,
og oppdra sine barn til å kjenne Gud. Melaku mener det er avgjørende at barn av innvandrere får vokse opp i flerkulturelle menigheter. Mange er født og oppvokst i Norge, og har ikke samme
følelser og identitet knyttet til hjemlandet og morsmålet som
foreldregenerasjonen har. Dette kan føre til en følelse av at de ikke
helt hører til noe sted. En fare ved å vokse opp i en menighet som
er sterkt preget av foreldrenes kultur, kan være at barna etter hvert
tar avstand fra både menigheten og foreldrene, fordi de ikke deler

– Her har vi fått åndelig
beskyttelse, vi får stå under
apostolisk tjeneste og profetisk
hyrdeskap.
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Når vi er sammen er vi sterke, sier Melaku.
Her sammen med Iseyas, Meron og Hossiana,
venner i menigheten.

den samme kulturelle og nasjonale identiteten. Derfor er det så
avgjørende at barna får en egen identitet og tilhørighet i menigheten, at de får kristne venner – også etnisk norske – og lærer
Jesus å kjenne. De får lære om evangeliet både på morsmålet til
foreldrene og på språket de bruker i hverdagen.
– Ulike folkeslag sammen uttrykker himmelriket på jorden, sier
Melaku. – Når vi står sammen er vi sterke – både som mennesker
og som Jesu kropp på jorda.
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I menigheten står brødre sammen i et paktsfellesskap, selv om
nasjonene de kommer fra har kriget mot hverandre i årevis.
Menneskelig sett ville de hatt gode grunner til å hate hverandre.
– Men vi er sønner av én Far, sier Melaku. – Alle folkeslag er
kalt til å være ett folk.

Sko i gangen
Melaku og kona hans, Saba, inviterer ofte mennesker hjem til seg
– folk Melaku møter gjennom jobben, flyktninger og andre de blir
kjent med.
– Der kan vi bygge ekte relasjoner, folk kan føle seg trygge og
være seg selv. Når det er rot i gangen, sier jeg bare at «her må vi
rydde sko før vi går inn». Da ler folk og føler seg avslappet. Da
Jesus ble spurt om hvor han bodde, svarte han «kom og se». Vi kan
la folk se et ekte kristenliv hjemme hos oss, forteller Melaku.
Ved å inkludere mennesker som trenger det i hverdagen sin,
opplever Melaku at mange begynner å tro på Jesus og blir lagt til
menigheten. Der kan de også finne trøst og trygghet i fellesskapet i
Den hellige ånd.
– Jeg lengter etter å se Guds folk stå sammen, hånd i hånd,
forteller Melaku engasjert. – Jeg ønsker at vi skal søke Den hellige
ånd for å se mirakler i hverdagen. Guds herlighet skal åpenbares
blant oss – den skal bli synlig der Guds barn befinner seg i hverdagen, og bli synlig for alle folkeslag.

– Der kan vi bygge ekte relasjoner,
folk kan føle seg trygge og være
seg selv.

Medmenneske på jobb
Også utenfor menigheten får Melaku mange møtepunkter med
mennesker av ulik etnisk opprinnelse. Han jobber nemlig som
prosjektkoordinator for integrering og inkludering i Røde Kors.
Melaku er hovedansvarlig for å koble flyktninger som blir bosatt i
Norge sammen med frivillige flyktningguider som kjenner lokalsamfunnet, språket og kulturen. Dermed får de som er nye i landet
en veileder og et nettverk i sitt lokalområde.
En stor del av jobben til Melaku går ut på å matche flyktning
og flyktningguide ut i fra interesser, personlighet og lignende.
Derfor bruker han mye tid i intervjuer. I disse samtalene opplever
han at folk åpner seg. Noen gråter, noen forteller om savn, andre
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– Jeg er ingen profesjonell psykolog, men jeg
er et medmenneske som har Den hellige ånd.

deler dårlige minner og erfaringer, eller forteller om områder de
sliter på.
– Da er det godt å være kristen, smiler Melaku. – Jeg er ingen
profesjonell psykolog, men jeg er et medmenneske som har Den
hellige ånd. Røde Kors er en religiøst nøytral organisasjon, så
mange ganger snakker jeg ikke om Gud i det hele tatt. Jeg er meg
selv og jeg er der for å støtte dem. Men etter kort tid ringer mange
og vil møtes på fritiden, fordi de har hatt en opplevelse av trygghet
og fred i intervjusamtalene. Jeg forteller at jeg er kristen og at jeg
ber for dem og situasjonene deres. Da er det mange som er åpne
for evangeliet, og det gjelder å ha tid til dem. Jeg får muligheten
til å lede dem til å bli kjent med Gud, sier Melaku.
Melaku møter også mange etniske nordmenn gjennom jobben
sin. Han utfordrer dem til å være åpne rundt spørsmål som har
med tro å gjøre, selv om mange sier at de er sikre på at det ikke
finnes en gud.
– Hvordan vet du at Gud ikke finnes, sier jeg. Også mange av
disse kommer tilbake til meg seinere. Da har de tenkt seg om.
«Hvorfor er jeg egentlig ateist?» spør de seg selv. Jeg får mulighet
til å møte dem også, forteller Melaku smilende. ■
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UTDRAG FRA BOKA ENDELIG MANDAG

Sammen om å høste

«Når mennesker møter oss som enkeltkristne, får de ofte
bare øye på en flik av Jesus. Når de møter oss som et
fellesskap, har de muligheten ti å oppdage flere sider av
Jesus, og oppleve mer av hans kjærlighet,» skriver Arne G.
Skagen.

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

HUSFELLESSKAPET BESTOD AV sju personer. Noen av oss hadde
nettopp flyttet til stedet. Andre hadde bodd der så lenge de kunne
huske, og var vel etablert med familie, venner og bekjente.
En kveld satte vi oss ned og tegnet et kart over de sosiale nettverkene våre. Etterpå la vi tegningene ved siden av hverandre på
stuebordet. Dette åpnet øynene våre. Vi oppdaget berøringspunkter
og forbindelseslinjer som vi ikke hadde sett før. Vi skimtet en
større høst.
Vi begynte å be for hverandres venner og bekjente. Vi ba Den
hellige ånd om å vise oss hvilke behov de hadde, og hvordan vi
kunne møte disse. Det meste vi gjorde var enkle, dagligdagse ting.
Vi tok en telefon og slo av en prat, vi inviterte på kaffebesøk, gikk
på kino og dro på fisketur.
Rett etter at vi hadde startet husfellesskapet traff jeg Åge. Han
hadde nylig tatt imot Jesus, men hadde ingen som fulgte ham opp.
Jeg inviterte ham inn i husfellesskapet.
En gang gruppen var samlet hjemme hos Åge, var foreldrene
hans på besøk. Vi fikk god kontakt med dem; snart var de blitt en
del av fellesskapet.

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

		
65

Vi står sammen om å høste,
skulder ved skulder, og det gjør
hele forskjellen.

Vi ble kjent med flere av Åges venner. Noen av dem ble med i
husfellesskapet, der de tok imot Jesus.
To av dem var Bente og Harald. De hadde et stort nettverk,
som ga oss mange nye kontakter.
Sammen med Bente og Harald hadde vi bedt for Randi og
Fredrik over en periode. Flere ganger hadde vi vært på kaffebesøk
hos dem. Fredrik ble med på et søndagsmøte i menigheten. Der tok
han imot Jesus (det kan altså skje på en søndag, selv om denne
boken har mest fokus på mandagene). Ikke lenge etter gjorde Randi
det samme.
I nettverket til Randi og Fredrik er det flere som har gitt livet
sitt til Jesus.
Vi opplevde også at noen naboer kom til tro, etter at en av
dem hadde vært med på en samling i husfellesskapet og blitt
helbredet.
NØKKELEN FOR OSS i husfellesskapet er å jobbe som et team. Vi
står sammen om å høste, skulder ved skulder, og det gjør hele
forskjellen.
•• Sammen kartlegger vi nettverkene.
•• Sammen ber vi for hverandres kontakter.
•• Sammen tjener vi mennesker med våre ulike personligheter og
gaver.
•• Sammen vinner vi menneskers tillit.
•• Sammen bygger vi vennskap.
•• Sammen ønsker vi nye velkommen inn i felleskapet.
•• Sammen ser vi mennesker komme til tro.
•• Sammen hjelper vi de nye kristne til å bli disipler av Jesus.
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Ikke alle vi har bedt for har tatt imot Jesus. Vi lærer en lekse om
trofasthet og tålmodighet. Flere av dem vi har bedt for og bygd
vennskap med, har først etter flere år kommet til tro.
NÅR MENNESKER MØTER oss som enkeltkristne, får de ofte bare
øye på en flik av Jesus. Når de møter oss som et fellesskap, har de
muligheten til å oppdage flere sider ved Jesus, og oppleve mer av
hans kjærlighet. Det er når vi står sammen at både de og vi blir i
stand til å «fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne
hele Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.»
Har du noen gang irritert deg over dine egne begrensninger?
Har du av og til falt for fristelsen til å sammenligne deg med
andre? «Hvis jeg bare hadde hatt hans frimodighet eller hennes
talegaver. Hvis jeg bare hadde hatt hennes kunnskaper eller hans
sosiale anlegg.»
Sammenligning skaper enten hovmot (hvis du synes du
kommer godt ut av sammenligningen) eller mismot (hvis du føler
at du faller igjennom). Begge deler er bitre frukter som ikke
kommer fra Den hellige ånd.
Gled deg over dine begrensninger! At du ikke kan alt, vet alt
og har alle nådegaver, har en enkel forklaring: Gud vil at det skal
være sånn. Han har skapt deg med begrensninger av én bestemt
grunn: Han vil at du skal arbeide til hans ære sammen med andre.

Gled deg over dine begrensninger!

TIL MENIGHETEN I Korint, der det fantes enkeltpersoner som var
blendet av sin egen fortreffelighet, skriver Paulus:
«Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen?
Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. Øyet kan
ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene:
«Jeg har ikke bruk for dere». Tvert imot! De delene av kroppen som
synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. (…) Dere er Kristi
kropp, og hver enkelt er dere hans lemmer.»
Når vi arbeider sammen, hjelper vi hverandre ved å gjøre det
vi er gode på, det vi har fått en spesiell nåde til å gjøre. Hvem som
gjør hva er ikke viktig. Paulus skriver at Den hellige ånd «deler ut
sine gaver til hver enkelt slik han vil.»
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Det viktige er ikke hvem som gjør
hva, men at hver enkelt gjør det
Den hellige ånd ber ham eller
henne om å gjøre.

Det er Åndens gaver, ikke våre. Gavene er verktøy Den hellige
ånd bruker for å utføre sin gjerning her på jorden. Han bruker
gavene når han vil og hvor han vil, og han bruker hvem han vil.
Alt vi trenger å gjøre er å være tilgjengelige, slik at Guds kraft får
strømme gjennom oss og virke slik han vil. I stedet for å fokusere
på gaven, fokuserer vi på giveren, og hva han vil. Den hellige ånd
vil i alt han gjør peke på Jesus og opphøye ham.
Det viktige er ikke hvem som gjør hva, men at hver enkelt gjør
det Den hellige ånd ber ham eller henne om å gjøre. Noen er flinke
til å se andre mennesker. Andre har en egen evne til å møte
konkrete behov. Noen har en spesiell nådegave til å fortelle vitser
og spre godt humør. Andre har evnen til å lytte og stille forløsende
spørsmål.
Gang på gang har jeg sett samspillet mellom de forskjellige
personlighetene og gavene i et fellesskap utfolde seg. Det er like
fascinerende hver gang. ■
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UNDERVISNING

Meir enn medgangssupporterar

Berre saman kan me uttrykke Jesus på jorda, og berre
saman kan me planta og byggja hans menighet.
«Kjære Gud, gje oss nokon å stå saman med.» Då me bad denne
bøna i 1998 var me heilt nygifte. Bak oss hadde me ein abortert
menighetsplanting. Vi hadde mange relasjonar, og me besøkte
menighetar rundt om i Noreg med kreative gudstenestar for heile
familien. Pastorkalla hagla inn, fire–fem kvart år. Kva skulle me
gjere? Gud hadde gitt oss eit kall om å planta menighet på Stord.
Men ingen kan gjera dette åleine. Eg trur bøna vi bad var etter
Guds hjarta. Og den bøna har han svara.

Hald fast på det Gud har tala
Me kallar denne perioden i livet vårt for ei ørkenvandring. I
Bibelen møter me også mange som er på ørkenvandring. Israelsfolket (4 Mos 14), og Moses, då Gud kalla han (2 Mos 2–4). Josef
sat fanga i brønnen og i fengsel (1 Mos 37–39). Eg trur det er
mange kristne i dag som også opplever slike ørkenvandringar: Det
går ikkje heilt slik ein tenkjer og hadde trudd. For oss var resultatet
at me byrja å stilla Gud spørsmål: «Har du verkeleg kalla oss? Kva
har me gjort feil?»
Oppmuntringar og profetord som kom til oss i denne tida hjalp
oss å halda fast på det Gud hadde vist oss og kalla oss til. Slike ord
er me veldig takknemlege for! Me takka ikkje ja til det som då
kunne opplevast som luksuriøse pastorkall i store menighetar. Me
heldt fast på det Gud hadde tala om. Eit bilete frå orienterings-

Tekst: Astrid Elin Lønning,
astridelinl@gmail.com

Astrid Elin er gift med Jan Sigve
og mor til tre. Er med i menigheten
Kristent Fellesskap på Stord og elskar
å treffa nye menneske. Arbeider på
museum og skule.
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Det er viktig å ha tru til
kompasskursen som vart sett på
høgda med godt utsyn til målet.

sporten har også hjelpt: Det er viktig å ha tru til kompasskursen
som vart sett på høgda med godt utsyn til målet. Å driva og tukla
med kursen og retninga i skodda nedi dalen er ikkje smart. Me vart
verande på Stord, og Gud har sendt oss alle me treng.

Del visjonen, Gud gjer arbeidarar
Nehemja budde i utlandet og serverte mat og drikke til kong
Artaxerxes i borga Susa (Neh 1). Ein dag får han besøk heimanfrå,
og er spent på å høyra siste nytt. Han får høyra at det står dårleg
til i heimlandet. Murane som skal beskytte Jerusalem frå fienden er
øydelagde. Kven som helst kan ta byen. Dette er også ei skildring
av landet vårt. Nehemja fekk eit kall frå Gud til å reisa heim og ta
tak. Han delte visjonen Gud hadde vist han. Folket får ein felles
visjon. Dei gjev seg til oppdraget og står saman i arbeidet.
Det same skjedde på Stord. Frimodig delte me om korleis
menneske kom til Jesu, og kva vi opplevde Gud hadde kalla oss til,
med menneske me traff. To av dei var Catharina og Jarle Vae
– snart ferdige med utdanning og klare for å flytta på seg. Dei
søkte Gud og kjente at dei ville vera med på dette. Det same
skjedde med Turid og Vidar Gjellestad. Også lokale folk på Stord
– Jan Ove, Bente, Bjørn og Martin – fekk openberring frå Gud om
hans plan, og gav seg til arbeidet. Me var ikkje eit kjerneteam i
starten, men har etterkvart vorte eit dreamteam!

Tett saman
Då familien Vae flytta til Stord, flytta dei inn i nabohuset. Så nært
at babycallen hadde rekkevidde. Det var ei stor velsigning. Me såg
kvarandre mest kvar dag, og vart veldig godt kjent. Ungane fór inn
og ut av dørene. Me drakk kaffi, spiste middagar og hjelpte
kvarandre med praktiske ting.
Å planta menighet er å stå i ein kamp og i eit trøkk. Då treng
ein nokon å stå tett saman med. Vener som spør korleis det går,
som stiller opp og hjelper. Vener som tør å stilla ubehaglege
spørsmål. Vener som kjenner barna dine mest lika godt som deg
sjølv. Vener som hjelper deg til å leva eit godt ekteskap. Vener som
ikkje er redd for det ubehagelege. Søsken som kjenner deg på godt
og vondt, som er like glad i deg sjølv om du har ein dårleg dag. I
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Nehemja les me om kven som stod «side ved side» i eit heilt
kapittel (Neh 3). Jesus sendte ut disiplane to og to (Mark 6,7; Luk
10,1). Menighetsplanting er krevjande. Me står midt i ein andeleg
kamp. Det er hardt arbeid over lang tid. Det krev at du er fokusert
og uthaldande.

Bli ikkje verande på eit ortopedisk reservelager!
Ein kan ikkje vera lika open og stå lika tett med alle. Finn nokon å
stå tett saman med! Uttal det, sei det til dei. Ein kan vera einige og
ueinige i ein del ting, men noko bør vera felles: Tiltrua til Guds ord
er sentralt, og at ein har eit felles teologisk fundament.
Då me traff eit anna par opplevde me at Gud hadde gitt oss
same openberring. Dei stod åleine der dei var, kjente at dei ville stå
tett med nokon og kom til Stord. Her må ein altså halda tunga
beint i munnen og spørja seg om ein har eit kall til å pionera der
Gud har kalla ein (slik vi opplevde det på Stord) eller om ein heller
kjenner eit kall frå Gud til å gje seg inn i eit arbeid der ein kan stå
saman og byggja med andre.

Finn nokon å stå tett saman med!
Uttal det, sei det til dei.

Planta saman som familie
Ved middagsbordet saman med nokre gode venner hadde me for ei
tid tilbake ein god prat. «Kvifor er me på Stord?» spurte ein av oss
vaksne. «Fordi dette er den beste plassen å bu,» kom svaret kontant
frå ein av gutane våre. Me andre rundt bordet flira og tenkte: Gud
er god! Tenk at barna synes at dette er den beste plassen å bu!
Det er gjerne slik når Gud har kalla oss. Han gjer det slik at me
trivast også. Me er på Stord fordi Gud har kalla oss til Stord. Det er
ikkje berre mamma og pappa som er menighetsplantarar, men heile
familien. Barna er i barnehage og skule, og vitnar om kven Jesus
er med ord, og gjennom korleis dei er mot andre. Me søkjer Gud
saman med ungane. Kjøreturar, treff rundt middagsbordet og
helgefrukostar gjev oss gode samtalar og tid til å søkja Gud og
tilbe han saman som familie. Me har alle ulike ting å bringa fram.
Nokre av barna har ei profetisk røst, andre deltek med å tilbe Gud
med song og spel. Like viktig er det at me også oppmuntrar barna
til å byggja gode relasjonar, til å leika med dei som er mindre eller
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som ikkje har så mange å vera med. Dette er ein del av deira
modning og disippelgjering.
Mange kan vera redde for korleis det skal gå med barna i ein
plantingsfase. Småbarnsfasen har for oss vore ein flott fase å
planta menighet. Me har opplevd at barna våre har hatt det godt
med å veksa opp som menighetsplantarar og pionerar. Me trur at
Gud gjev oss nåde til å takla det han kallar oss til. Ein kvar fase i
livet er ein god fase for å planta menighet, og eg unner alle å vera
med på minst ei menighetsplanting i løpet av livet!

Stå saman med tenestegåvene

Jesus har reist opp
tenestegåvene for at menigheten
skal bli sunn og sterk.

I 2002 fekk me kontakt med tenestegåvene i Kristent Nettverk. Det
er vanskeleg å uttrykke med ord kor viktig dette har vore for oss.
Jesus har reist opp tenestegåvene for at menigheten skal bli sunn
og sterk (Ef 4,11–16). Dei vil også hjelpe oss å stå fast på det Gud
har vist oss, og til heile tida å ha eit fokus på Jesus. Me unner
ingen å plante menighet utan å jobbe saman med tenestegåver. Me
har opplevd begge deler.
Å jobba med tenestegåver har for oss betydd: Å få besøk av
evangelistar som hjelper oss med å sjå at folk vert frelst. Å møte
profetar som med profetisk blikk kan spegla menigheten og hjelpa
oss til å søkja Gud for vegen vidare. Å møta hyrdar som løftar
fram omsorgssida i menigheten, og lærarar som forkynner ordet
reint og klart. Og til sjuande og sist møta apostlar som byggjer oss
saman.
Desse ulike tenestegåvene har hjelpt oss til å bli ein sunn
menighet. Dei ber for menigheten slik vi ser at Paulus gjorde i
breva til romarane og korintarane, ja og til galatarane og i alle dei
13 breva han skreiv til venene sine. Her ser vi korleis Paulus ber og
søker Gud for menighetane, og korleis han formanar dei. På same
måte har tenestegåvene vore eit vern for oss, og kome med formaning og retning for arbeidet me står i. Dei har stått saman med oss
i vanskelege ting og gleda seg saman med oss i gode tider.
For familien vår, og meg personleg, har dei vore eit godt vern.
I samtalar har ikkje det viktigaste vore å fokusere på resultat og
produksjon, men på korleis det går med oss som familie. Korleis
går det med oss som ektepar? Korleis går det med barna? Korleis
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brukar me tida? Ikkje det at me ikkje kan bli slitne og trøtte, men
det er alltid nokon som står saman med oss i alle ting. Det er ein
tryggleik for oss, og for menigheten me er ein del av.
Det har også vore ein stor tryggleik for fellesskapet her på
Stord å veta at det er nokon som vaker over leiarane sitt liv.
Kristne leiarar er like utsette for dei klassiske problema som alle
andre: rus, begjær og maktmisbruk. Ein kan lett tenkja: «Det skjer
ikkje hos oss.» Det er trygt å veta for alle i fellesskapet at skulle me
som leiarar til dømes misbruka den makta me har, så kan folk i
menigheten koma til oss og seia frå. Og skulle me ikkje høyra på
dei, vil andre over oss også ta tak.
Å stå saman med tenestegåvene er ikkje å koma inn i eit
hierarkisk system. Det er bygd på tillit og relasjon. Slike relasjonar
vert bygd sterke i fredstid og står seg gjennom stormar.

Vi treng meir enn sympatisørar
som står på sidelinja og heiar
i medgang, men som stikk med
halen mellom beina i motgang.

Pakt
Alle som ville stå med med oss i å planta menighet på Stord blei
oppfordra til å seia det høgt og tydeleg til oss: «Me vil vera med på
dette.» I ein plantingsfase er det å forplikta seg til å stå saman
viktig. Vi treng meir enn sympatisørar som står på sidelinja og
heiar i medgang, men som stikk med halen mellom beina i
motgang. For oss var det fantastisk når folk kom og sa: «Me vil stå
saman med dykk!»
Gud er ein paktsgud (1 Mos 9; 1 Mos 15). Hans trufaste kjærleik er essensen i heile Guds plan. Gud ynskjer at me skal vera
hans paktsfolk. Å stå saman betyr at me står saman. Det er ikkje
lettvinte løysingar der ein ved første utfordring stikk av. Pakt betyr
at me ikkje let nokon som står saman med oss lura seg ut bakdøra.
Å stå saman i eit fellesskap, og med tenestegåvene, er for meg like
forpliktande som mitt ekteskap: i gode som i vonde dagar. Radikalt? Ja, men fantastisk.
Paktsfellesskap betyr for meg at me deler sorger og gleder. Me
hjelper kvarandre. Barnepass, husbygging, oppussing, flytting og
matlaging er ting me klarar i fellesskap. Vanskelege ting kan me
våga å dela med kvarandre. Det kan for eksempel vera utfordringar
med sjølvbilete, ekteskapet, barna, økonomien, jobben, familiefeider, svigermor eller naboen. Ved å dela slike utfordringar får eg
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Berre saman kan me uttrykke
Jesus på jorda.

god tilbakemelding og kloke råd frå gudfryktige vener som kan sjå
saka frå utsida, og som kan hjelpa meg til å finna balanse og
gudfryktige svar og løysingar på mine utfordringar. Det er vener
som ikkje berre gjev meg svar eg ynskjer, men som ut frå Guds ord
og Guds Ånd hjelper meg. Paktsfellesskap er også at mine sysken
kjem til meg om dei opplever meg som usunn eller om eg handlar
gale. Ikkje slitsame og krevjande folk som kjem for å pirka i meg,
men som i kjærleik ynskjer at eg skal leva i gudsfrykt og fred.

Planta saman
Gud har kalla oss til å jobba saman. Berre saman kan me uttrykke
Jesus på jorda (Ef. 3,18–19). Generasjonar, nasjonalitetar, kjønn,
alder, interesser og musikkstil skil oss ikkje. Kristus er senteret i å
planta saman. Å planta saman med tenestegåvene har vore ein
nøkkel for oss. I starten skreiv eg at me hadde ein mislykka menighetsplanting bak oss. Den gongen stod me ikkje saman med tenestegåvene. Det å ha dei i ryggen, med vern og omsorg, undervisning
og retning, og erfaring og visdom, har vore til uvurderleg hjelp for
oss. Å planta saman med vener der pakt bind oss saman er fantastisk. At fellesskapet og venskapet mellom oss er tett og solid, er
trygt og godt. Me er veldig takknemlege til Gud, og ynskjer å stå
videre saman med pionerar i å forkynna Jesus og byggja hans
menighet. Å plante saman er ikkje ein metode eller for ein periode.
Det er ein måte å leve på. ■
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UNDERVISNING

Ein foreldrelaus generasjon?

Det er mange unge med eit kall frå Gud i landet vårt,
utan åndelege mødrer og fedrar å gå til. Det er unge med
mange spørsmål og stor frustrasjon.
«Kvifor er det så mykje naud og liding i verda viss Gud er god?
Kvar er undera og mirakla vi les om i Bibelen? Kan Gud bruka meg
og livet mitt? Korleis veit eg at kallet eg kjenner verkeleg er frå
Gud?» Gideon hadde óg mange spørsmål, men ingen å spørja. Gud
let han stilla desse spørsmåla (Dom 6,13–18).
På grunn av Guds nåde ser me i dag ein ny generasjon som ut
av sin frustrasjon søkjer Gud og som møter Jesus. Gud kallar dei til
å gå, akkurat slik han gjorde med Gideon: «Gå difor, så sterk som
du er» (Dom 6,14).

Fedrar som står opp og vernar barna

Tekst: Astrid Elin Lønning,
astridelinl@gmail.com

Astrid Elin er gift med Jan Sigve
og mor til tre. Er med i menigheten
Kristent Fellesskap på Stord og elskar
å treffa nye menneske. Arbeider på
museum og skule.

I Dommarane møter me farskap som frigjer nye leiarar (Dom 6,11–
32). Landet Gideon bur i er under okkupasjon av midjanittane. Dei
er fortvila. All avling og alle dyra vert øydelagd av fienden, og
folk gøymer seg i holer. Gideon vert kalla av Gud til å riva ned
Baal-alteret og Asjera-pålen, og kvitta seg med avgudsdyrkinga.
Etter at Gideon har øydelagt avgudsaltera vil folket i byen
drepa han. Dei ber faren hans, Joasj, senda ut Gideon til dei. Joasj
kunne ha følt seg indignert og trakka på av Gideon: «Tenk, min
son har gjort dette og alle er i mot han. Eg må tenkja på min posisjon i folket. Eg angir sonen min.» Men her ser me at Joasj står
fram. Han tek opp kampen. Han utfordrar Baal til å kjempa for seg
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Mange gonger treng fedrar og
mødrer å sparka barna ut av reiret.

sjølv, og vernar og forsvarar Gideon. Han tenkjer ikkje på kva som
er strategisk lurt, men gjer modige og tydelege val. Han involverer
seg, bryr seg, og tek standpunkt. Han leier. Det er starten for at
Israel blir frigitt frå fienden og blir ein sjølvstendig nasjon
(Dom 7).
Joasj vert ein far som byggjer bruer mellom generasjonane. Me
treng slike fedrar. Fedrar som ser kva Gud har kalla dei til. Fedrar
som vernar og forsvarar, som leier og tek standpunkt. Fedrar som
er villige til å ofra. Fedrar som er villige til å drøyma stort og ha
tru på visjonar. Som er villige til å kutta relasjon til det gamle og
springa med den nye generasjonen.

Fedrar som sparkar sønene ut av reiret
Jesus fortel historien om to søner som begge hadde ein far som
elska dei (Luk 15,11–32). Men den eine gjorde opprør, tok arven,
og stakk avgårde for å klara seg sjølv. Etter å ha gått tom for
pengar og vener, vende han tilbake igjen og oppdaga kven faren
hans eigentleg var: Ein far som elska uten atterhald.
Den andre sonen blei verende heime hos faren. Men han tok
ikkje utfordringane og gjekk videre i livet som vaksen. Han søkte
tryggleik i å vera i skyggen av far, og blei sur og misunneleg då
broren blei møtt med farens kjærleik, etter å ha kasta bort mykje
av livet sitt.
Mange gonger treng fedrar og mødrer å sparka barna ut av
reiret. Det er slik med fugleungar at dei ligg i reiret og blir varma
og mata av ivrige foreldre. Men ein dag kjem dagen dei må læra å
fly. Alle fuglar som når ein viss alder kan fly. Likevel er det veldig
skummelt for enkelte. På dyreprogram kan me sjå korleis fugleforeldra oppmuntrar ungane til å kasta seg ut av reiret og fly. Likevel
er det nokre av barna som ikkje vil, og til slutt må foreldra
nærmast kasta dei ut av reiret. Sunt farskap utfordrar og kastar
barna ut av reiret, om nødvendig.

Fedrar tek initiativ i relasjonsbrot
Nasjonen vår er full av relasjonsbrot. Familieforhold som er øydelagde. I likninga i avsnittet over møter me ein son som forlet
heimen i opposisjon (Luk 15,11–32). Fedrar og mødrer kan oppleva
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at barna ikkje tek dei rette vala og gjer som dei ynskjer. Det kan
oppstå relasjonsbrot. Som mødrer og fedrar treng vi å ta initiativ
til å finna saman att, til å gjenforeinast.
Ein finn også mange konfliktar og relasjonsbrot i menigheten,
som også er vår familie. Ansvaret som fedrane har er å leggja vekk
sin eigne kjensler og eigenrettferdigheit og ta initiativ til å retta
opp i relasjonsbrot. I Malaki står det:

Gode foreldre leiar alltid barna til
Kristus og ikkje til seg sjølv.

Han skal venda fedrehjarta til borna og barnehjarta til fedrane.
(Mal 4,6)

Mange pionerar som ynskjer å sjå menneske frelst og planta nye
menigheter, er dessverre prega av relasjonsbrot og dårlige erfaringar med leiarar. Åndelege foreldre involverar seg i dei, og
hjelper dei til å rydda opp, tilgi og gå vidare utan tung bagasje frå
fortida. Utan at det skjer vil dei ikkje lukkast i lengda.

Åndelege mødrer og fedrar leier oss alltid til Kristus
Åndelege mødre og fedre møter ofte unge menneske med store
spørsmål. «Kva skal eg bli? Kor skal eg bu? Kven skal eg gifta meg
med?» Somme kjempar med desse spørsmåla åleine. Dei tek ikkje
initiativ til å snakka med nokon sjølv, og har ikkje åndelege modne
menneske kring seg som involverer seg og viser at dei bryr seg.
Mange leiarar er nøgd så lenge det ikkje er openberre vanskar å
hanskast med i folks liv. Men då vert det vakuum og mangel på
leiarskap. Spørsmåla blir til store fjell i liva til desse unge, og dei
blir einsame og usikre på seg sjølve og vegen videre med Gud.
Når me møter lærevillige disiplar som stiller mange spørsmål
er det lett å gje raske og konkluderande svar. Det er lett å sjå løysningar og gje velmeinande råd. Åndelege mødrer og fedrar er
varsame med å gje raske svar. Det viktigaste er kanskje å stilla dei
rette og vanskjelege spørsmåla. Det må vera eit ynkse at foreldre
heile tida lærer barna å søkja Gud. Gode foreldre leiar alltid barna
til Kristus og ikkje til seg sjølv.
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Priskilla og Akvillas involverte
seg i Apollos slik at han blei ein
sterk og viktig arbeidar i Guds
rike

Gje retning for livet og tenesta
Priskilla og Akvillas var to personar som var viktige for å få fram
andre (Apg 18). Me kan lesa at dei høyrde Apollos ivrig forkynna
Guds ord. Han lærte rett og riktig om Jesus, endå han berre kjende
Johannes-dåpen. Dei var begeistra for det dei såg og høyrde, og
inviterte han på ein kopp kaffi. Dei tok seg av han og gav han
grundigare kjennskap til Gud veg.
Mange leiarar er vant med å forkynna Guds ord og involvera
seg i folk, slik at dei får eit sunt liv i Jesus og blir kvitt dårlig
bagasje og spøkelse frå fortida. Men når det er gjort blir dei ofte
overlatt til seg sjølv. Da har dei blitt «gode kristne» som lever
trufast i menigheten – men ingenting meir. Priskilla og Akvillas
involverte seg i Apollos slik at han blei ein sterk og viktig arbeidar
i Guds rike. Gud reiser opp nye leiarar med same haldning som
Priskilla og Akvillas i dag. Åndelege foreldre som gjev folk ein
visjon frå himmelen å springa med, som hjelper dei å prioritera i
livet sitt for å utbre Guds rike og til å bruka evnene og kreftane
sine til å formidla evangeliet. Og når ting ballar seg til og blir
vanskeleg og krevjande, gjev dei hjelp til å gå vidare i tru til Gud.
Dei utfordrar og strekkjer folk, utan å gå ut over målet av tru og
nåde den enkelte har fått (Rom 12,3).

Still dei vanskelege spørsmåla
I dag er det mange unge folk som står klare til å tena Gud. Dei har
møtt Gud, dei kjenner kallet og dei er klare til å springa fort. Men
dei treng andelege mødrer og fedrar som står med dei. Dei treng
mødrer og fedrar som spør korleis det går i livet. Som tør å spørja
unge damer med misjonskall om dei har eit kall frå Gud til å leva
som singel. Som tør å spørja ektepar om korleis det går med kjærleiken og ekteskapet. Om dei får tid til kvarandre. Som tør å spørja
korleis det går med den opprørske tenåringen som vart køyrd heim
i fylla. Det trengst mødrer og fedrar som tør å spørja dei vanskelege spørsmåla.
Mange kristne opplever at menigheten kun er interessert i deira
talent og gåve, i kor mange som var på gudstenesta eller som er
blitt frelst i arbeidet. Ein blir brukt, og mange blir brukt opp.
Kluten er vridd til siste drope. Det trengst mødrer og fedrar som
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ikkje berre er interesserte i produksjon og resultat, men som er
interesserte i mennesket bak gåva og talentet. Me treng støttespelarar som står der både den dagen ein har gjort noko dumt og den
dagen ein lukkast. Sjefen kjem for å sjekka korleis ein løyser
oppgåvene. Åndelege mødrer og fedrar kjem for å høyra korleis det
går med livet.

Vær åndelige foreldre!
Eg håpar du har lyst til å vera ei åndeleg mor eller far. Du er
kanskje 50 år eller meir, og barna har flytta ut? Du har orden i
økonomien og kan velja eit roleg og behageleg liv med feriar, eller
eit godt liv på hytta i helgene. Eller du er snart 30 år, sit med
begge beina i eit kull med viltre småbarn og har nett kjøpt deg
rekkjehus. Kanskje er du snart pensjonist, har god tid og masse
erfaring. Eller kanskje passar ikkje nokon av desse beskrivingane
på livssituasjonen din. Eg håpar uansett du vel å involvera deg i
unge talent. Vi treng fedrar og mødrer som byggjer relasjonar i
fredstid og medgang, og som står der og brettar vengene sine ut
for å verna når det stormar.
Vi står i ein åndeleg kamp, og vi treng å stå saman med nokon
i dette. Skal du vera med å pionera ein menighet treng du ikkje ein
arbeidskontrakt, men ein familie. Du treng mødrer og fedrar. Som
menighetsplantar er det bra for deg å ha nokon som står saman
med deg i plantinga. Guds rike handlar ikkje om stillingar, men om
familie. Gud er vår far, og han gir oss mødrer og fedrar for at hans
rike skal koma til jord slik som i himmelen. ■

Skal du pionera ein menighet treng
du ikkje ein arbeidskontrakt, men
ein familie. Du treng mødrer og
fedrar.
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Onsdag 26.juni – søndag 30. juni 2009
Øksnes i Vesterålen
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Ministries Without Borders Philippines
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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.

ANNONSEPLASS?

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

Nelfrid Kolden: – Jeg skulle
gjerne ha vært sammen med
disiplene da de møtte Jesus
på stranden.

Kr. 199,- på www.proklamedia.no
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FOLK tidsskrift for hverdagsteologi

Bli abonnent? – se www.ifolk.no, send SMS med kodeord FOLKABO og navn og adresse til 2470.
(tjenesten er gratis) eller ring 55 38 18 40.
Gaveabonnement? – Send SMS med kodeord FOLKABO GAVE, gavemottakers navn, adresse,
e-mail og tlf + MIN: ditt eget navn, adresse, email og tlf.
Abonnement: kr. 300,- pr. år. Det kommer ut 4 nummer i året.
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