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LEDER

Fortell om godt nytt for alt folket
«Hei! Husker du meg? Vi snakket sammen på en leir for 8
år siden. Du sa noe om hvem Gud er og hva han vil for livet
mitt . Ordene satt som spikret i meg etterpå.»

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

Jeg så litt forfjamset ut på en mann i midten av 20 årene som jeg ikke
husker å ha møtt før. Jeg lette i hukommelsen etter hendelsen som han
beskrev, men uten hell. Vi fikk en god samtale over en kopp kaffe fram
til vi begge hadde andre avtaler vi måtte stille opp på.
Etterpå reflekterte jeg over denne samtalen. De ordene jeg hadde sagt,
hadde gitt denne mannen noe av stor betydning, uten at jeg forstod
rekkevidden av det. Jeg tenkte på alle de lange samtalene jeg har hatt
med folk som tilsynelatende ikke har ført til noe som helst. Jeg
begynte å tenke på alle de som har sagt noe i mitt liv mens jeg var
barn og ungdom som har gitt meg tro og pågangsmot.
Noen uker senere møtte jeg en kvinne som flyttet til England etter
videregående, og som etter mange års ytre suksess opplevde at både
ekteskap og firma havarerte. Hun flyttet tilbake til Norge, og vitnet om
at da alt var på det mørkeste, kom hun på noe søndagsskolelæreren
hadde sagt til henne 30 år tidligere. «Trine, uansett hva du møter, er
Jesus større enn det og vil føre deg på fast grunn hvis du stoler på
han». Hun sa at hun hadde ikke tenkt på Gud siden livet «tok av» som
19 åring, men plutselig dukket dette utsagnet opp, og hun begynte å
søke Jesus og kom hjem til Far.
En enkel setning sagt til et barn finner god jord og gir frukt mange tiår
senere. Det er bemerkelsesverdig hvor forskjellig folk hører ting som
blir sagt. Jeg har mange ganger tenkt når folk refererer fra et infomøte
eller kurs.
–Var vi på samme sted og hørte på samme budskap?
4

Av og til kan en ha lyst til å si minst mulig for ikke å bli misforstått.
Men Bibelen sier at vi skal bruke ord for å dele evangeliet, gjøre disipler og utbre Guds rike. Godt jordsmonn har med å takle motgang
eller medgang i livet uten å bli stolt eller bitter. Erling Thu skriver i
dette nummeret av FOLK om å ta vare på hjertet sitt ut fra egne dyrekjøpte erfaringer. Artikkelen «God jord for ordet» viser hvordan
omvendelse er nøkkelen til å ta imot alt det gode Gud har for oss, og
at en ydmyk holdning åpner døra til Guds velsignelse. Gjennom intervjuet med kollokviegruppen på Ås får vi høre historien om hvordan
studenter tar steg i etterfølgelse av Jesus når de møter mennesker som
elsker Ham. I intervjuet med Chandrakant Chavda leser vi om
sammenhengen de erfarer mellom forkynnelse av evangeliet og
responsen hos folk. Det er lett å gjenkjenne lignelsen Jesus forteller i
Matteus kapittel 13 og historien fra India.

En enkel setning sagt til et
barn finner god jord og gir
frukt mange tiår senere.

Tankene går til vår situasjon i Norge i lys av Romerne kapittel 10 der
Paulus spør: «Hvordan kan noen tro hvis ingen forkynner?» Artikkelen
«Evangelisering versus menneskefisking» av Arne Skagen viser oss en
vei i å være mennesker som deler gode nyheter om Jesus med andre
uten at vi blir livsfjerne og stressa. Robert Erlandsen skriver levende
om hvordan vi vil søke å nå ut med de gode nyhetene på kreative og
nye måter når vi har et hjerte for mennesker.
Vi tror Norge trenger å høre nyhetene om seieren Jesus Kristus har
vunnet for alle mennesker. Vi vil ikke kaste bort tiden på fiendtlige
kommentarer på nettet eller spre trusler i Guds navn. Jesus har sagt at
han sender oss som lam blant ulver, men at vi ikke skal frykte. Han er
med oss alle dager, og vi har ingen grunn til å være sint, redd eller
forulempet når folk spotter oss eller er er sint på oss for det vi tror på.
Vi har et mye bedre oppdrag: Spre gode nyheter om Jesus til alle
mennesker. De fleste har ennå ikke hørt budskapet selv om de har hørt
mye om det. Vi vil inspirere deg til å være blant de som bruker 2017
til å gjøre folk i din omgangskrets til disipler av Jesus.
God lesning! ■
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Fokus

Noe havnet i

Gud har lagt frøene i hånda di. De er klare til å bli
sådd ut. Potensialet i hvert enkelt frø er enormt.
Kraftfullt og livgivende.
For at de skal spire må du handle. Du må bevege
deg ut og kaste frøene. Men det stopper ikke der.
For at frøene skal vokse og bli til sterke, fruktbare
trær, trengs det jord. God jord.
Fokusdelen i FOLK handler om at vi må så og
vanne. Om at frøene trenger god jord. Om at det
er Gud som gir vekst.
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REPORTASJE

Fra tro til etterfølgelse

«Jeg tenker på denne menigheten som en velfungerende
kollokviegruppe. Vi kommer sammen og hjelper hverandre
til å forstå mer. Bli bedre kjent med Gud.»

Tekst Kjartan Ørnes,
kjartanornes@gmail.com
Bilder: Kjartan Ørnes og private

Ordene kommer fra Håkon Hoås som, sammen med Cathrine og
Dagfinn Hafnor, leder husmenigheten som samler rundt 15
studenter på Ås i Akershus. Den kvelden jeg kommer innom har de
som vanlig samlet seg først til felles middag. De har rigget til i
stuen med trommekasse, bassgitar og to el-gitarer. Lovsangen
ljomer, og latteren sitter løst hos studentgjengen.
I flere år har de holdt på med dette. Møtes for å spise, studere
Bibelen og ha godt fellesskap. Det som er ekstra spennende med
denne gjengen er at mange av dem ikke kommer fra en kristen
bakgrunn. Den siste som har blitt med er Ole Nygaard. Han har
ingen kristen bakgrunn, men tok imot Jesus høsten 2016 og lot seg
døpe noen uker senere. Han er nå trofast med i gjengen.
En av de som har vært med lengst, er Cathrine Hafnor. Hun
har heller ikke en kristen bakgrunn, men har fått en sterkere relasjon til Jesus gjennom fellesskapet på Ås. De er flere som har tatt
et mer konkret valg om å følge Jesus, og mange har latt seg døpe
etter at de kom til Ås.

Studier og menighet.
Cathrine Hafnor har bodd på Bryne hele barndommen og er eldst
av tre søsken.
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– Jeg har vokst opp i en veldig god familie med foreldre som
alltid har satt oss barna først og brukt mye tid med oss. Foreldrene
mine er ikke kristne, men de har veldig mange av de kristne
verdiene.
Det var lite kirkebesøk opp gjennom barndommen, og det
eneste hun fikk av undervisning om Gud og Jesus var i religionstimene på skolen og de få gangene skolen dro på skolegudstjeneste.
– Selv om jeg ikke lærte om Jesus hjemme, har det hele livet
vært svært naturlig for meg å tro. Det hendte ofte at jeg ba en
bønn når jeg var redd eller når det var noe jeg ønsket meg. Det ble
for eksempel mange bønner før bursdag og jul i håp om at Gud
kunne sørge for at jeg fikk det jeg ønsket meg.
Hvordan kom du inn i et kristent miljø?
– Da jeg begynte på ungdomsskolen, var vi store nok til å gå
på ungdomsmøtene og bli med i dansegruppen i en av menighetene på Bryne. Jeg ble etter hvert også dratt med i en husmenighet
av en kristen venninne. Jeg ble i utgangspunktet med på grunn av
det sosiale, men ble etter hvert mer og mer nysgjerrig på hva dette
med Jesus var. Jeg merket at folkene i menigheten hadde noe som
jeg ikke hadde. Det virket som de virkelig hadde et forhold til
denne Jesus og at de levde i fellesskap med han hver dag. Jeg
begynte å lese i Bibelen og be mer enn jeg pleide. Den lille barndomstroen fikk utvikle seg gjennom at jeg lærte mer om Jesus,
opplevde bønnesvar og fikk se helbredelse og andre sterke vitnesbyrd. Selv om foreldrene mine syntes at det var bra at jeg hadde
kommet i et godt miljø og trivdes der, var de litt skeptiske de
gangene jeg kom hjem og fortalte at jeg hadde sett noen bli
helbredet.

Jeg ble i utgangspunktet med på
grunn av det sosiale, men ble etter
hvert mer og mer nysgjerrig på hva
dette med Jesus var. Jeg merket at
folkene i menigheten hadde noe
som jeg ikke hadde.

En vandring med Jesus
Cathrine har ingen konkret dato for når hun inviterte Jesus inn i
livet sitt. Det har vært mer en prosess over tid.
– Min vandring med Jesus har vært en prosess uten at jeg
husker en bestemt hendelse der jeg bestemte meg for å ta imot
Jesus. Da jeg kom på videregående, gikk det nok mer og mer opp
for mor og far at jeg virkelig hadde tatt et valg i å følge Jesus og
at det ikke bare var en periode i livet mitt, som de først trodde. Jeg
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Cathrine Hafnor har tatt store skritt
med Jesus etter at hun kom til Ås.
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har virkelig måtte tenke igjennom hva jeg tror på og stå opp for
hva jeg tror på hjemme. Dette har vært med å styrke troen mi. Selv
om jeg har vært alene om å tro i familien min, har jeg hatt en
familie i menigheten som har betydd så mye for meg i utviklingen
av troen. Det største vitnesbyrdet mitt om Jesus er nok menigheten.
Kan du si litt mer om hva menighet har betydd for deg?
– Selv om det var trist å forlate menigheten på Bryne,
opplevde jeg at jeg skulle dra til Ås og begynne å studere der. Da
jeg kom hit, merket jeg virkelig hvor viktig det er å ha en menighet
og var veldig ivrig i å finne et nytt kristent fellesskap. Gjennom
det kristne studentlaget ble jeg kjent med Dagfinn Hafnor, som tok
meg med i husmenigheten på Ås.
Sammen gikk de gjennom boka «Finn din plass» av Erling Thu.
Da fikk hun en tydeligere bevissthet om det å følge Jesus. Hun
bestemte seg for at han helt og fullt skulle være herre i livet og
hun lot seg døpe ute i sjøen.
– Det var først etter at jeg ble med i husmenigheten på Ås at
jeg måtte ta stilling til om jeg skulle la meg døpe. Menigheten jeg
var en del av tidligere praktiserte barnedåp. Jeg brukte mye tid på
å lese om dåp i bibelen og på å søke Gud i det. Kombinasjonen av
at jeg ønsker å underlegge meg det menigheten har tro for, og at
en rekke bibelvers tydelig formidler dette dåpssynet, gjorde at jeg
lot meg døpe for to år siden. Jeg hadde tatt valget om å følge Jesus
flere år før jeg ble døpt, men dåpen ble sterk bekreftelse på dette
valget. Det var fantastisk å svare et klart og tydelig «ja» på at jeg
ønsket å ha Jesus som Herre i livet mitt, mens så mange folk jeg er
glad i fikk være vitne til det. Det er også veldig godt å vite at jeg
har begravet den gamle Cathrine og stått opp igjen med Jesus som
en ny skapning. Jeg skjønte nok mer hva dåpen faktisk er, og jeg
er overbevist om at det skjedde mer i det åndelige enn jeg følte på
kroppen den dagen jeg ble døpt.
Cathrine smiler og forteller ivrig:
– Menighetslivet har betydd alt for meg. Da jeg kom inn i en
menighet på Ås, føltes det som å komme hjem igjen. Det er så
utrolig viktig å ha noen å stå sammen med, i troen og ellers i livet.
Det er fantastisk å henge med folk som er like interessert i Jesus

Det var fantastisk å svare et klart
og tydelig «ja» på at jeg ønsket å ha
Jesus som Herre i livet mitt, mens
så mange folk jeg er glad i fikk
være vitne til det.
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som en selv, å ha noen å lære og bli inspirert av og vite at vi står
sammen i å være kristne. Menigheten er familien min og mine
beste venner.
Hva var det som festet seg spesielt da du kom inn i et kristent
miljø og fikk høre om Jesus?
– Første gang jeg husker at jeg ble møtt av Jesus var en gang
på gudstjeneste. Jeg følte meg liten og ubetydelig. Jeg, som hadde
gjort så mye dumt og latt være å gjøre så mye bra, lurte på hvorfor
Jesus ønsket å ha noe med meg å gjøre. Jeg valgte å gå frem til
forbønn, og i mens jeg ble bedt for, opplevde jeg så sterkt Jesus sitt
nærvær. Han sa til meg at det ikke handler om hva jeg gjør eller
ikke gjør for Han, men hva Han allerede har gjort for meg. Dette
festet seg virkelig i hjertet mitt. Det er så viktig at vi tar fokuset
bort fra oss selv og innser at alt handler om Jesus. Det er kun
gjennom Han vi blir rettferdiggjort og får komme til Gud. Dette er
det en enorm frihet i og gjør at vi kan være sikre på Gud sin
ubetingede kjærlighet til oss.

Veien videre
Han sa til meg at det ikke handler
om hva jeg gjør eller ikke gjør for
Han, men hva Han allerede har
gjort for meg.

Det har gått flere år siden Cathrine bestemte seg for å følge Jesus.
Hun fremstår som en tydelig, trygg og godt forankret leder i fellesskapet. Hun har fått hjulpet mange andre til å bli bedre kjent med
Jesus. I sommer giftet hun og Dagfinn Hafnor seg, og de har kjøpt
leilighet på Ås. Hun har klare drømmer og bønner for livet videre.
– Jeg drømmer om å se folk bli forandret i møte med Jesus. At
vi som menighet kan gjøre det enkelt for folk å høre Guds sannheter om dem. Jeg vil at folk skal få oppleve hvor høyt elsket og
verdifulle de er. De skal få kjenne seg hjemme og vel sammen med
gjengen i huskirka. Jeg drømmer enkelt og greit om at mennesker
skal få se Jesus gjennom menigheten på Ås.
Det er inspirerende og trosstyrkende å se livet de lever. Livet
viser at her har det vært sådd noe. Frø som har havnet i god jord
og som har fått vokse. Gjennom en velfungerende kollokviegruppe
har folk blitt bedre kjent med Jesus, blitt disippelgjort og er sulten
på å dele videre med andre. ■
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INSPIRASJON

Omvendelse gir god hjertejord

Når Ordet fra Gud møter oss, sider i livet vårt som hindrer
vekst, er Guds medisin omvendelse.

Tekst: Terje Dahle,
tedahle@gmail.com
Terje Dahle er gift med Lise og sammen
har de tre barn. Terje bor i Trondheim
og er apostel for menigheter som står
sammen i Kristent Nettverk i Norge.

«Jeg tror ikke vi var på samme møtet. Jeg hørte ikke det du refererer. Du trekker alt for drastiske konklusjoner av dette møtet». Det
var min respons da naboen fortalte fra infomøtet om omreguleringen av eiendommen som grenset mot våre hus. Det kan av og til
være både komisk og tragisk å høre på andres referat fra en
samling der du selv var til stede. Kommunikasjon er et tema som
det brukes masse tid på i arbeidslivet, i relasjoner og i forhold til
læring. Jesus sier i Lukas 18 vers 18 at vi må være nøye med
hvordan vi hører. I samme kapitlet står lignelsen om såmannen.
Den handler om hvordan vi hører og tar imot Guds ord, og hvilke
vekstmuligheter ordet får når det blir sådd i oss.

Jordsmonn
Det handler om hjertet vårt. Det vil si hva slags jordsmonn
såkornet møter når det møter oss. Jesus forteller en historie om en
bonde som sår korn, og resultatet av det han sådde varierte enormt
ut fra hvilket jordsmonn kornet kom i (Luk 8,5–15). Når Jesus
forklarer lignelsen sier han at såkornet er Guds ord og at jordsmonnet er hjertet vårt. Resultatet av såmannens arbeid kan deles i
fire.
Den første gruppen skjønte ikke hva som ble sagt, og da bruker
djevelen (Jesus tror at djevelen er reell) anledningen til å stjele
ordet. Jesus brukte eksempler fra folks hverdag når han underviste
14

folket. Lignelsene tok utgangspunkt i kjente situasjoner for folk. Å
forstå budskapet er viktig.
Når våre tanker går på tvers av Guds ord, så må vi velge hva vi vil
høre på. Gir vi plass til det Guds ord sier, f.eks. at vi er rettferdig
på grunn av det Jesus har gjort, sier vi samtidig nei til fordømmelse og selvrettferdighet. Da stenger vi samtidig djevelen ute fra
å ødelegge det Guds ord vil gjøre i oss.
Den andre gruppen er de som tar imot ordet, men det slår ikke
rot i hjertet, og da takler de ikke motstand og forfølgelse. Det ytre
presset blir så sterkt at livet i såkornet ikke bryter igjennom til liv.
Resultatet er at livet som såkornet representerer dør.
Den tredje gruppen er de som er så full av bekymringer over
livet og glad i penger og rikdom at det kveler ordet. Tiden brukes
til å bekymre seg for konsekvenser og framtiden, og tiden brukes
til travelhet trivialiteter. Det får aldri røtter til å gi varig frukt
Den siste gruppen er de som tar imot ordet i et godt hjerte.
Såkornet virker i deres liv, og det mangfoldiggjøres og gir moden
frukt. Såkornet får næring gjennom bønn, lovprisning og takknemlighet. Gud får oppmerksomheten, og ikke seg og sitt.
Det var samme type såkorn, men jordsmonnet (mottakeren)
avgjorde om det ble god frukt. Når Jesus forklarer lignelsen,
forklarer han årsaken til hvorfor frukten varierer så mye selv om
såkornet har samme kvalitet. Det betyr at det som ødelegger for at
vi skal vokse er:
• Mangel på lærevillighet
• Frykt for motstand fra mennesker
• Materialisme
• Bekymringer
En disippel av Jesus har en grunnleggende lærevillig innstilling.
Det ligger i hele forståelsen av Jesu kall; «følg meg». Mangel på
lærevillighet gjør at vi ofte ikke gjør noe med det vi ikke forstår
som blir talt til oss. Enten det skjer i egen bibelesing eller når noe
deler Guds ord. I stedet for å ta det opp og spørre, er det lett å la
menneskefrykt og egen usikkerhet gjøre at vi ikke gjør noe med
det. Denne utfordringen kan alle oppleve, både ledere og nyfrelste.
Jesus sier at vi må stå for ham og ikke fornekte ham for
mennesker (Matt 10,33). Evangeliet har et element av dårskap i seg

En disippel av Jesus har
en grunnleggende lærevillig
innstilling. Det ligger i hele
forståelsen av Jesu kall; «følg
meg».
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Derfor er omvendelse en måte å
leve på og en konsekvens av å ta
ansvar for vårt eget liv.

som gjør at mange spotter og håner troen på evangeliet. Bøyer vi
oss for det, vil det hindre veksten av Guds liv i oss.
Jesus forkynte mye om penger, og sa klart at vi ikke kan tjene
Gud og samtidig tjene materialismen (mammon) (Matt 6,24). I en
tid der prestisje, status og forbruk er verdsatt, er Jesu ord om å
velge Gud foran dette meget aktuelt. Vi kan ikke si ja takk begge
deler. Med pengefokus kommer bekymringer, og det tar bort energien og overskuddet for andre viktige ting som å se behov rundt
seg, møte de som trenger hjelp og å forkynne evangeliet.

Omvendelse er universalmedisin
Omvendelse er døra som vi åpner for at Gud skal gjøre sitt verk i
oss. Jesus startet sin offentlige tjeneste med å si:
«Guds rike er kommet nær! Vend om og tro på evangeliet.»
(Mark 1,15).

Når Herren griper inn i våre liv, er omvendelse det eneste vi gjør,
resten gjør Gud. Vi vender oss fra oss selv og til Gud. Vi kaster oss
ned for Guds ansikt og bøyer oss for ham. Derfor er omvendelse og
tilbedelse så beslektet fordi det å tilbe er det samme som å bøye
seg for. Jesus sier at Gud søker tilbedere som tilber ham i ånd og
sannhet (Joh 4,23). Når vi bøyer oss for Gud på denne måten, kan
han komme med åpenbaring slik at vi får innsikt i åndelige realiteter.
Når Ordet fra Gud møter sider i livet vårt som hindrer vekst, er
svaret å vende seg om. Frykten for avvisning, mangel på aksept,
materialismens kvelertak eller bekymring dreper ordet, men
omvendelse er Guds medisin. Det betyr å vende oss til Gud, kaste
oss ned for ham, og gi ham retten til livet vårt. Omvendelse fjerner
bortforklaringer, unnskyldninger og det å skylde på andre, og vi
blir rause og ser folk rundt oss på Guds måte. Vi tar ansvar for
livet vårt, og vi ser at det vi møter i oss selv ikke kan løses på noen
annen måte enn å kaste oss på Gud. Derfor er omvendelse en måte
å leve på og en konsekvens av å ta ansvar for vårt eget liv.
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Bevar hjertet i alle livets situasjoner
Livet byr på mange opp- og nedturer for oss som mennesker. Vi
kan oppleve at livet smiler til oss gjennom forelskelse, ekteskap,
barn, gode venner, spennende jobber og sterk helse. Og vi kan
oppleve motbakkene gjennom død, sorg, urettferdig behandling,
avvisning, forbigåelser, forfølgelse og ulykker. Uansett hva vi
møter, må vi ta vare på hjertet vårt. Et liv i omvendelse gjør at vi
vandrer ydmykt med Gud enten vi erfarer medgang eller motgang.
Lederansvar eller folks anerkjennelse endrer ikke på det, det
fungerer som Guds test på om vi vandrer ydmykt med ham. Når vi
erfarer velsignelser vet vi at det er av nåde, og takker Gud. Og når
vi møter motgang vet vi at Gud er den samme og vil føre oss
gjennom. Da havner vi ikke i bitterhet og vantro som Gud advarer
så sterkt imot.
Det tar alltid tid å se at Ordet som blir sådd spirer og gir frukt.
Den som lever i tilbedelse for Gud, blir ikke utålmodig, men lever i
Ordet og fellesskapet med Far. Og da lever vi rike liv enten det er
sesong med mye frukt eller det er tørrere perioder. Vi vet at det vi
sår gir frukt fordi vi Ordet skaper liv i hjertet vårt. ■

Et liv i omvendelse gjør at vi
vandrer ydmykt med Gud enten vi
erfarer medgang eller motgang.
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Folkeslagenes Gud

I byene og nabolagene våre bor det mennesker fra alle
verdens kanter. Ulike kulturer kan skape friksjoner, og av
og til holder vi det som er fremmed på avstand. Men,
hvordan ser Gud på alle de ulike folkeslagene som han
har skapt? Hva er hans plan for alle verdens folk?
Tekst: Marte Kjøllesdal,
martekaroline@gmail.com
Marte Kjøllesdal er gift med Jon
Steinar og har tre barn. Bor på
Holmlia i Oslo. Jobber med folkehelse
og internasjonal helse på Universitetet
i Oslo.

Gud er folkeslagenes Gud. Bibelen er full av beretninger om folkeslag, og om Guds tanker og planer for dem. Tidlig i historien spres
folkeslagene utover jorden, og til slutt samles de igjen fremfor
Guds trone. Da skal alle nasjoner dømmes etter sine gjerninger,
gode og onde (Matt 25). Og når alt er over, skal mennesker fra alle
folkeslag stå foran tronen for å tilbe Lammet.
«Deretter så jeg en skare, så stor at ingen kunne telle den, av alle
nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og
Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene. Og de
ropte med høy røst: «Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på
tronen, og fra Lammet».» (Åpenbaringen 7,9–10).

Når vi deler evangeliet med mennesker fra ulike kulturer og
nasjoner er dette vår motivasjon. Jesus skal få ære fra alle verdens
folk! Han har sagt at det en gang skal bli slik, men vi lengter etter
å se det bli en realitet allerede her og nå. Når jeg står i lovsang, tar
jeg av og til folkeslagene med meg i tankene. Jeg ser for meg turkmenske damer i fargerike kjoler og sjal som priser Jesus. Jeg ser
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pakistanske innvandrerkvinner som løfter hender pyntet med
hennamaling og lovsynger sin Frelser. Jeg ser afghanere som løfter
opp Jesu navn midt i et krigsherjet land. Jesus elsker lovprisning
som uttrykker hjertet i folkeslagene han har skapt. Han ønsker seg
tilbedelse på alle språk og med et mangfold av uttrykksformer. For
en fantastisk tilbedelse det vil bli når alle en dag kommer sammen!

Folkeslagene er skapt i Guds bilde
At det kan være utfordringer når ulike kulturer skal bo side om
side, eller i det hele tatt på samme klode, hører vi eksempler på
hver dag. Men folkeslag er Guds idé!
«Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over
hele jorden, og han satte sine faste tider for dem og bestemte grensene
for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de
kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte
fra en eneste en av oss.» (Apg 17,26–27)

Rundt 1960 var det færre enn
200 000 kjente Jesus-etterfølgere
med muslimsk bakgrunn i verden.
I dag regner man med at det er
godt over 10 millioner.

Hvert folkeslag er skapt av Gud og gjenspeiler noe av hans
herlighet. Ingen folkegruppe er mer eller mindre skapt i Guds bilde.
Gud lengter etter at hvert folk skal bli disippelgjort og være et
uttrykk for hvem Gud er. Og i hvert folkeslag har Gud lagt evigheten ned i hjertene. Denne lengselen viser seg i mange former for
tilbedelse, til guder av forskjellige slag. Men, dypest sett er det en
lengsel etter den ene og sanne Gud. Og den vil ikke bli tilfredsstilt
før de får høre om og ta imot Jesus Kristus.

Muslimer kommer til tro over hele verden
I dag ser vi spesielt mange muslimer komme til tro på Jesus. Det er
flere muslimer som har kommet til tro på Jesus de siste tiårene enn
tidligere i historien til sammen. Rundt 1960 var det færre enn 200
000 kjente Jesus-etterfølgere med muslimsk bakgrunn i verden. I
dag regner man med at det er godt over 10 millioner (Believers in
Christ from a Muslim background: A Global Cencus. DA Miller, P
Johnsone. Interdisciplinary Journal of Research on Religion
2015:11(10)). Det er mange årsaker til dette. Voldelige uttrykk for
islam gjør at mange begynner å sette spørsmålstegn ved det de har
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Ofte blir vi overrasket over hvor
åpne de fleste muslimer er for å
snakke om tro. Det er en naturlig
del av deres hverdag.

trodd på. Bibelen har blitt gjort tilgjengelig på mange nye folks
hjertespråk. Videre har TV-sendinger og internett formidlet evangeliet til tidligere unådde grupper. Ikke minst har målrettet og
intensiv bønn for den muslimske verden endret klimaet. Mange
muslimer opplever å møte Jesus i drømmer og syner. Dette skjer
også blant muslimer i Norge.
De fleste av oss trenger ikke engang reise utenfor vår egen by
for å få være med på det Gud gjør blant mennesker med muslimsk
bakgrunn. Du behøver ikke på noen som helst måte være ekspert i
islam for å snakke med muslimer om Jesus. Ofte blir vi overrasket
over hvor åpne de fleste muslimer er for å snakke om tro. Det er en
naturlig del av deres hverdag. Mange setter pris på å møte en
nordmann med et bevisst forhold til tro. Selv om vi ikke har
samme tro, har vi mange felles punkter. Vi tror på en Skaper, vi
tror at han har gitt oss retningslinjer for livet som vi ønsker å rette
oss etter, og vi tror på bønn. Det er gode utgangspunkt for
samtaler. Da vil det også bli naturlig å dele hvem Jesus er og hva
han har gjort for oss.
Ingen liker at det som er dyrebart for dem blir tråkket på eller
snakket stygt om. Slik er det med religion også. Av og til kan det
være vi kommer i diskusjoner om ulikheter mellom det vi og vår
venn tror på. Det er helt greit å snakke om det, men la oss gjøre
det i en respektfull tone. Når vi forteller folk om Jesus, kan vi gjøre
det uten å snakke nedsettende om det de tror på. Evangeliet er nok
til frelse.

Bli kjent med en ny nabo
Hvordan kommer vi i kontakt med mennesker fra ulike nasjoner
som flytter inn rundt oss? Hva ville du ha satt pris på om du kom
ny til et fremmed land, uten venner og kjente, stort sett ikke visste
hvordan noe fungerte og ikke kunne språket særlig godt? Et
menneske som så deg og tok kontakt? En som tok seg tid til å
prate selv om du ikke forsto alt eller kunne uttrykke deg slik du
ønsket? Noen som inviterte deg på middag eller i familieselskap?
Mange muslimer som har kommet til tro på Jesus vitner om at den
kjærligheten og hjelpen de mottok fra kristne var en viktig del av
historien. Kanskje synes vi det er litt vanskelig eller unaturlig å ta
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kontakt med noen vi ikke kjenner. Prøv heller å snu på det og tenk
på hvor stor terskel det må være for den som føler seg fremmed og
utenfor å ta kontakt med deg. Tør å være den som tar initiativ til
en relasjon. Det finnes mange gode opplegg rundt om i landet vårt
som formidler kontakt mellom flyktninger og nordmenn. Vi kan
koble oss på slike initiativ, eller rett og slett banke på nabodøra
eller slå av en prat på butikken.
Det er ikke likegyldig for Gud hvordan vi forholder oss til de
fremmede, de som har funnet tilflukt i landet vårt. Allerede til israelsfolket sa han om seg selv «Han gjør rett mot farløse og enker og
elsker innflytterne i landet, så han gir dem mat og klær» og «dere
skal elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt». Helt
uavhengig av alle innvandringspolitiske spørsmål kaller Gud oss til
å elske innflytterne. Det er ikke noe vi kan overse eller outsource
til andre. Vi har et ansvar for å vise Guds kjærlighet i praksis til
mennesker som kommer til vårt land.
Ikke minst er det berikende å bli kjent med mennesker fra en
helt annen bakgrunn enn vi selv har. Det gir deg anledning til å få
innblikk i livet i land du aldri har reist til, til å smake ny og deilig
mat, oppleve gjestfrihet og å bli inkludert som en viktig del i en ny
familie og å få venner for livet. Ta sjansen på å få noen nye venner
det neste året. La dem få et møte med den levende Gud som ser
dem og elsker dem, slik at enda flere kan få være med i tilbedelsen
foran tronen! ■

Helt uavhengig av alle
innvandringspolitiske spørsmål
kaller Gud oss til å elske
innflytterne. Det er ikke noe vi kan
overse eller outsource til andre.
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På alle mulige måter
- å elske mennesker tilbake til Gud
Rett som det er tar jeg meg i å tenke: «Hvordan i all
verden skal jeg kunne kommunisere de gode nyhetene om
rettferdighet, fred og glede som Jesus introduserte ved
annonseringen om at Guds rike var kommet nær»?

Tekst: Robert Erlandsen,
roberlan@online.no
Robert Erlandsen er gift med Betty og
har fire barn og ni barnebarn. Robert
er eldste i Kristent Fellesskap Oslo og
styreleder i tankesmien Skaperkraft.
Han har tidligere etablert flere
finansforetak og har også jobbet for
Storebrand og Nordea.

Jeg tror aldri jeg har møtt et menneske som ikke er opptatt av fred
og rettferdighet. Heller ikke har jeg møtt mennesker som er mer
opptatt av å være trist enn glad.
Jeg har tidligere ledet en organisasjon som har hatt som formål å
selge økonomisk trygghet for liv og helse. Folks betalingsvilje
kunne være stor for å skaffe seg økonomisk trygghet i alderdommen eller dersom uhellet skulle være ute.
I formidlingen av de gode nyhetene om Guds rike og Jesus som
Herre har jeg tidligere møtt på mange hindringer. Mange av disse
hindringene finner jeg hos meg selv. Dette knyttes ofte til tid,
«timing» og prioritering. Men slik vil jeg ikke ha det.
Gud har gitt meg det jeg trenger for å komme meg videre. For
det første har han møtt meg med sin kjærlighet (Rom 5,5) og utøst
den i mitt hjerte som gjør meg i stand til å elske. Tanken på at
mennesker (også mennesker jeg kjenner godt) lever uten Gud fyller
meg med sorg. Min egen erfaring av å være elsket av Gud gir meg
lyst til å se at andre skal få oppleve det samme.
Paulus ser ut til å ha hatt det på samme måten. Han skriver:
«For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen»
(1 Kor 9,22).
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Han identifiserte seg slik med personer han møtte at han kunne si:
«Jøde for jøder og greker for greker» eller «jeg har gjort meg til
tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig». Når han
snakker om sin motivasjon sier han at «kjærligheten driver meg»
(2 kor 5,14).
Gud har skapt oss forskjellige. Det tenker jeg er bra. Vi kan
derfor utfylle hverandre istedenfor å gå i veien for hverandre.
Hvordan kan jeg være en tjener for folk rundt meg slik at de gode
nyhetene kan nå dem?
Nå snakker vi om at kjærligheten gjør oppfinnsom. Det finns
mange måter å formidle kjærlighet. Paulus sier at han vil bruke
alle mulige måter for å kommunisere dette budskapet.

Jeg tror aldri jeg har møtt et
menneske som ikke er opptatt av
fred og rettferdighet.

Ulike tilnærminger
Jeg har kjent meg utfordret til å tenke gjennom hvilke måter jeg
kan gjøre det samme på. For en tid tilbake satte jeg av en del tid til
å gå på gata for å snakke med folk om hva som hadde vært viktig i
deres liv og som de gjerne ville gi videre til andre. Tidligere erfaringer om at folk ikke var interessert å snakke om dette ble
heldigvis gjort til skamme nå. Dette var en måte som fungerte for
meg og det gav meg en god anledning til å dele mitt vitnesbyrd.
Kontakter ble etablert.

Still gode spørsmål
En annen måte å møte folk på (som ikke var i farta) er å spørre:
– Har noen noen gang stoppet deg på gata for å fortelle deg at
Jesus elsker deg? Hvis de svarer ja, så spør jeg hvordan de
opplevde det. Da kommer samtalen lett i gang. Hvis svaret er nei,
så spør jeg hva de tenker om at jeg har lyst til å gjøre det nå. Da
har også samtalen lett for å komme i gang. Ettersom min komfortsone ikke hindrer meg i dette, fungerer dette greit for meg.

Folk flest er positive
En tredje tilnærmingsmåte jeg har fått noe erfaring med er å
stoppe folk å spørre om jeg kan få stille et spørsmål. De fleste er
vennlige og sier ja til dette. Jeg sier da at spørsmålet kanskje er
noe spesielt og spør om det er greit likevel. De aller fleste er fort		
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satt positive. «Hvordan er det med deg, har du vondt noen plass i
kroppen»? Dersom de har det spør jeg om lov til å be for dem. Jeg
har da blitt overrasket over to ting. Det ene er at folk gjerne gir
meg anledning til å be for dem og det andre er at folk opplever at
de blir berørt og helbredet. Vi er jo vant til at tegnene skal følge
dem som tror, men noen ganger kommer helbredelsen først.
I Lukas 10,9 sier Jesus:

Gud har skapt oss forskjellige.
Det tenker jeg er bra. Vi kan
derfor utfylle hverandre istedenfor
å gå i veien for hverandre.

«Helbred de syke og si: Guds rike er kommet nær til dere.»

Når folk har fått en positiv berøring er de åpne for å høre de gode
nyhetene. Den tredje tilnærmingsmåten fungerer også veldig bra
når vi går flere sammen og henvender oss til en vennegjeng som
gjerne går sammen.

Kreativitet og samarbeid
I min videre vandring vil jeg trene på ulike kommunikasjonsformer. Jeg vil ikke være fornøyd med enkelte «stunts». Jeg vil
gjøre de samme tingene mange ganger inntil jeg behersker de ulike
kommunikasjonsformene. Mengdetrening gir resultater. Resultater
som gjør at mennesker elskes tilbake til Gud som er deres rette far.
Den viktigste arenaen for de gode nyhetene er likevel det nettverket jeg har. Her kjenner folk meg og tillit er allerede etablert.
Likevel trenger vi mot og frimodighet til å «kjøpe den rette tid».
Andre jeg står sammen med kan hjelpe meg i bønn slik at det også
på dette området er «kjærligheten som driver meg». Som Paulus
kan jeg gjøre meg til en tjener. Et tips er å skrive opp på en liste
navnene på alle de som er i ditt nettverk og ha det som en bønneliste i bibelen din.
Det finnes et utall av måter vi kan kommunisere de gode nyhetene på. La oss hjelpe hverandre til å være kreative og finne måter
som passer med vår tro, samvittighet og personlighet.
Det kan være nødvendig å frigjøre tid til å leve på denne
måten. Dette året rydder jeg opp i en del oppgaver/verv jeg har for
å kunne leve slik at jeg på alle mulige måter kan vinne noen. ■
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KLASSER PÅ INTERNETT.
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For å studere i FOLK bibelskole
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Hvem som helst
Hvor som helst
Når som helst
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Evangelisering vs menneskefisking

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 utlandet med å vinne mennesker
for Jesus. Forfatter av boka «Endelig
Mandag» og «Jeg fant, jeg fant.»

For noen skaper ordet «evangelisering» begeistring og
entusiasme. De elsker å gå på gaten og møte mennesker,
forkynne evangeliet og be for syke, men for andre skaper
ordet angst, frykt og dårlig samvittighet. De kjenner på
menneskefrykt, dårlige erfaringer, stor innsats og lite
resultater. «Jeg har prøvd og prøvd og det bare låser
seg...»
Hvorfor er det slik? Hvorfor er det så mye kamp rundt evangelisering? Først og fremst handler dette om en åndskamp. Evangelisering er åndelig krigføring. Mennesker kan leve livet sitt, tro på
Gud, til og med gå på møter uten å ha gitt livet sitt til Jesus.
Kampen begynner når de hører evangeliet og blir utfordret til å gi
livet sitt til Jesus og følge ham.
En annen grunn er at vi fort glemmer betydningen av den siste
setningen i misjonsbefalingen. Vi prøver å leve et himmelsk
oppdrag i menneskelig kraft og ser ikke betydningen av formuleringen «...og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende».
Som betyr at han er med deg i dag – der du er – i møte med dem
du omgås. Misjonsbefalingen er et himmelsk oppdrag med
himmelsk kraft.

Relasjon
Evangelisering må ikke handle om prestasjon, men om relasjon –
om et levende fellesskap med Jesus, høstens Herre. Hvis vi lar
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begrepet evangelisering ligge litt, kan vi heller se på noe det står
mer om, nemlig menneskefisking.
«Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» (Matt 4,19)

Disiplene som gikk sammen med Jesus hadde ulik personlighet og
gaveutrustning, Men de hadde i alle fall en ting felles: de var alle
menneskefiskere. Når de fulgte Jesus lærte de mer og mer om å
fiske mennesker gjennom det hørte, så og selv erfarte.
Å følge Jesus er blant annet å se på hans jordiske liv og lære.
Gjennom bønn hadde han fellesskap med Far. Han var ledet og
drevet av Den hellige ånd. Han forkynte, han helbredet, han tjente,
Han knyttet til seg disipler. Han gikk omkring og SÅ mennesker.
Han gav seg selv, først til far, så til mennesker.

Ikke minst blir vi fri fra krav, plikt
og dårlig samvittighet.

Vær deg selv!
Dette er et liv i Den hellige ånd, et liv hvor vi hver dag starter med
ham og det han har gjort for oss, og ber Den hellige ånd om å
bruke oss slik han vil. Da blir den beste evangeliseringsmetoden
det jeg kaller for «Vær deg selv-metoden».
Og vet du hvor den fungerer best? DER DU ER! Da er det likegyldig om det er på gaten, på trikken, på kjøpesenteret, på jobben
eller i nabolaget. Vi kan se mennesker, få medfølelse med dem, ta
små initiativ som kan vokse til store mirakler, forkynne evangeliet,
be for dem, arrangere møter, eller ha kampanjer.
Å følge Jesus på denne måten skaper stor frihet og rom for
ulikhet i måten vi berører og når ut med de gode nyhetene. Ikke
minst blir vi fri fra krav, plikt og dårlig samvittighet. Disse tingene
får ikke holde oss tilbake. Vi unngår at vi gjør mennesker til frelsesobjekter og troféer vi jakter på for vår egen del. I stedet ser vi
mennesker slik Jesus elsker dem. Vi møter dem på deres reise og
får lov å gå sammen med dem. Vi bygger en relasjon med dem og
er Jesu kjærlighet i kjøtt og blod for dem. Da kan vi lede dem
gjennom til et liv med Jesus Kristus og så fortsette disippelvandringen sammen med dem slik at Jesus også kan få møte og frelse
mennesker i deres nettverk.
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Det vi leser i Lukas 19,10 blir kjøtt og blod i livene våre: «For
menneskesønnen kom for å oppsøke og frelse det som var fortapt».
Jesus søker de som er kommet bort, og han søker gjennom oss,
fordi han vil frelse dem!
La bønnen vår være: «Jesus, jeg vil følge deg i dag. La meg se,
vise kjærlighet og ta initiativ…» Å følge Jesus tar alltid utgangspunkt i hvor du er. Han søker der vi er i hverdagsvandringen vår.

Å være der Jesus er
«Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, skal også min
tjener være.» (Joh 12,26)

Hver gang jeg er sammen med
mennesker som er kommet bort
fra Gud, kan jeg være sikker på at
Jesus også er til stede.

Det ligger i sakens natur. En etterfølger følger etter sin mester. Men
for å kunne gjøre det, må etterfølgeren være der mesteren er, og
det er dette Jesus snakker om i verset ovenfor.
«Hvor er du, Herre? Hvis jeg skal følge deg, må jeg vite hvor
du er.»
Jeg kan min apostoliske trosbekjennelse, jeg er klar over at
Jesus «sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd.»
Samtidig sier Jesus at han er kommet for å lete etter de bortkomne
og berge dem. Da har jeg en mistanke om at Jesus er å finne blant
dem som er kommet bort. Altså er det dit jeg må gå (du trenger
ikke gå langt, du er omgitt av dem). Hvis vi vil følge Jesus, må vi
være der han er. Vi må være sammen med Jesus, hos de bortkomne. Hver gang jeg er sammen med mennesker som er kommet
bort fra Gud, kan jeg være sikker på at Jesus også er til stede.
Jesu hverdag i Galilea illustrerer dette. Jesus trekkes mot de
bortkomne. Og disse – tollerne og synderne, altså samfunnets
utstøtte – stortrives i hans selskap. Alle synderne og tollerne holdt
seg nær til ham for å høre ham. Men fariseerne og de skriftlærde
murret og sa seg imellom:
«Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.»
(Luk 15,1)
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Jesus illustrerte budskapet sitt i en av sine mest kjente
lignelser, om den bortkomne sauen som ble funnet igjen. Gang på
gang forlot han de rettferdiges sirkler for å lete etter den ene som
var kommet bort. Og når han fant den bortkomne, som i tilfellet
med Sakkeus, tok han seg god tid, tok inn hos ham og takket ja til
både mat og drikke, selv om han dermed brøt renhetsforskriftene
han som jøde var forpliktet til å følge.
Slik er vår Gud, slik er Jesus, han vi følger. Han er både høyt
og lavt.

Bli kjent med menneskefiskeren i
deg, og gi deg til «vær deg selvmetoden» som vil skape tro og
forventning i vandringen videre.

«I det høye og hellige bor jeg og hos den som er knust og nedbøyd i
ånden.» (Jes 57,15)

Fredens personer
Personlig har jeg alltid hatt et fokus på Lukas 10 og Matteus 10
hvor Jesus snakker om å finne en «fredens mann», noen som er
åpen og positiv til meg og det jeg representerer, og jeg finner dem
overalt. Jeg ber alltid om å møte mennesker på en måte som gjør
at de ikke blir truet eller opplever press fra min side. Det er et
faktum at 95% av alle som blir kristne, blir det gjennom relasjoner
med en eller flere kristne. Slike relasjoner bygges over tid, lang tid,
men også kort tid. Tidsaspektet er ikke viktig, men jeg pleier å si at
vi må «vinne retten» til å tale inn i deres liv. Jeg har opplevd å
treffe mennesker for første gang, se, lytte, samtale, oppmuntre og
lede dem gjennom til tro. Jeg har også bygget relasjon og vennskap over et titalls år før de tok imot Jesus. Husk at å lede
mennesker til Jesus er en prosess som kan ha ulik lengde.
Bli kjent med menneskefiskeren i deg, og gi deg til «vær deg
selv-metoden» som vil skape tro og forventning i vandringen
videre. Ikke ha fokuset på sluttresultatet (det vil Jesus ta seg av),
men ha fokus på det første steget som tar deg videre i høstarbeidet.
Feire alle fremskritt, små og store, og be Den hellige ånd lede deg
inn i nye hverdagssituasjoner hvor du kan få erfare gleden av å se
mennesker bli berørt av Jesus kjærlighet og kraft gjennom deg. ■
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INTERVJU

– Mitt råd er enkelt, la oss prøve!

Som 21-åring startet Chandrakant Chavada en liten
husmenighet med tre personer. 34 år senere er det blitt
til et nettverk i overkant av 3700 menigheter. Over en
halv million indere har funnet Kristus og blitt tilknyttet
arbeidet. Hva kan være nøkkelen til en slik eksplosiv
vekst? Og er noe lignende mulig i Norge?
Tekst: Rune Ørnes,
runeornes@gmail.com
Bilder: Private foto

Chandrakant er en ydmyk mann. Litt stille og beskjeden, men er
lun, smilende og humoristisk. Relasjonen til Kristent Fellesskap går
over tjue år tilbake, og Chandrakant har vært flere turer til Norge.
– Jeg ble født inn i en religiøs familie og min far var hinduprest. Da jeg var 11 år døde min far av hjerteinfarkt, noe som gav
meg søken etter svar om livet etter døden. Selv om jeg også søkte
utenfor den hinduistiske troen, var alle mine forsøk mislykket. Jeg
fant ikke svar. Først på universitetet møtte jeg kristendommen.
Noen unge kristne kom dit for å dele ut Det nye testamentet til
hver student. Jeg opplevde dette som en fornærmelse mot vår
kultur, tradisjon og religion, og som studentleder på universitetet
truet jeg dem og ba dem forlate området umiddelbart. Da fortalte
de meg mer om Jesus og utfordret meg på å bli en kristen. Som
gjensvar rev jeg i stykker biblene deres og jaget dem bort, og de
forlot uten noe sinne eller bråk. Men dette møtet forandret meg
likevel radikalt. Noen måneder senere fant jeg en Bibel og begynte
å lese. I løpet av kort tid hadde Jesus forandret livet mitt dramatisk!»
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Som 21-åring fikk Chandrakant kallet fra Jesus. Oppgaven var
å gi evangeliet til de unådde folkegruppene i India. Han hadde
akkurat giftet seg med Nilam og var engasjert i forretningslivet.
Men Guds kall kom først, og i 1982 startet de arbeidet med å nå ut.
Den første menigheten var på tre personer i deres eget hjem. Umiddelbart startet veksten, ved Den hellige ånds salvelse og kraft.
– Menighetene våre er utrustet til personlig evangelisering og
disippelgjøring. Alle blir oppmuntret til å la seg trene av evangelister, slik at de selv er i stand til å gjøre det samme. Dette gir
veldig gode resultater. Folk utnytter relasjoner de allerede har, og

Familien Chavada

		
31

«Først og fremst handler
det om å være fullt og helt
overgitt til Jesus som herre»
– Chandrakant Chavada
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Chandrakant sår ut evangeliet med stor iver.
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vi blir ikke skuffet dersom noen er negative. Når vi deler evangeliet med 100 mennesker, ser vi omtrent seks eller sju stykker frelst.
Hvis vi ønsker å nå flere, må vi bare øke antallet vi forkynner for.
Vi ser stadige mirakler, døde har stått opp og lamme har begynt å
gå. Andre har fått synet igjen og kreftsvulster har forsvunnet. Men
vi søker aldri helbredelsene i seg selv. Miraklene følger oss når vi
går til de fortapte med evangeliet.
– Evangelistene er gitt til menigheten for å utruste hver
troende til å leve ut misjonsbefalingen. Mange disipler drar ut
sammen med evangelistene, for å se og oppleve evangelistisk
arbeid i praksis. Da er de både på gatene og i hjemmene hos folk.
Denne treningen gjør at det er folk flest som høster inn. Når noen
responderer positivt på evangeliet, kontakter vi dem igjen etter 3-5
dager slik at ikke fienden skal stjele såkornet. Vi møter dem individuelt og ved undervisning fra Guds ord får de oppleve frelsesvisshet. Deretter blir de introdusert for menigheten. De som står
fast på omvendelsen, blir døpt i vann og Den hellige ånd. Så får de
undervisning om den apostoliske visjonen og misjonsbefalingen.
Og de som villig gir seg til dette, blir ønsket velkommen inn i
fellesskapet av de troende.
Chandrakant har vært mange ganger i Norge, senest våren
2016. På turene sine har han møtt mange menigheter og har vært
så langt nord som Tromsø. Det gjør at han har rukket å bli godt
kjent, både med nordmenn og med norsk kultur. Vi spør derfor
Chandrakant: - Er det lettere å vinne mennesker i India enn i
Norge?
– En felles utfordring mellom India og Norge, er at mennesker
ligger under for synd og er adskilt fra Gud. Men å forkynne evangeliet kan faktisk være enklere i Norge enn i India. Indere som
forkynner blir fysisk forfulgt, dette opplever vi ofte. Vi har mange
forskjellige lover som forbyr oss å forkynne. Og for å døpe noen,
må vi ha tillatelse fra myndighetene. Det slipper dere i Norge.
Uavhengig av nasjonalitet, er det en dynamisk kraft i evangeliet
som alle må tro på og motta. Jeg har forståelse for at materialismen kan være utfordrende, men kraften i evangeliet overvinner
også det. Mitt råd er enkelt, la oss prøve det! La 50 disipler
formidle evangeliet til en person hver uke. Dette blir i så fall 2500

Jeg har forståelse for at
materialismen kan være
utfordrende, men kraften i
evangeliet overvinner også det.
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personer på ett år og da kan vi se på om ikke evangeliet har
samme kraft i Norge som i India.
Til slutt, hvilke råd vil du gi nordmenn som ønsker å vinne
mennesker for Jesus?
– Først og fremst handler det om å være helt og fullt overgitt
til Jesus som Herre. Det er så lett å falle inn i det komfortable. Men
Jesus sa:
«Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv
for min skyld, skal finne det.» (Matt 10,39)

Ikke bare vent på anledningene,
skap dem selv. Gå ut i tro og vær
et aktivt vitne!

– Vi kan ikke slå oss til ro med å ha en privat tro, vi må la Jesus
være vår Herre og Mester! Han må være den som styrer og leder
oss, slik at vi kan stå i en fruktbar tjeneste for han. Vi må søke
Hans rike først! Så må vi sørge for at vi hele tiden er fylt med Den
hellige ånd. Vi må leve i tilbedelse, bønn og stadig studere Guds
ord. Dette gjør vi alene og dette gjør vi sammen med menigheten.
Også er det viktig at hver disippel har sine egen personlige visjon
for å nå ut. Du kan ikke lene deg til at «menigheten» skal gjøre
jobben. Misjonsbefalingen var både personlig og kollektiv. Det er
ikke anledning til å sette seg selv utenfor dette. Sett deg egne mål,
og gjør det som skal til for at du gjennomfører. Ikke bare vent på
anledningene, skap dem selv. Gå ut i tro og vær et aktivt vitne!
– Jesus sa at høsten er moden, men arbeiderne er få. Høsten er
moden, også i Norge! Gud kaller på mennesker i like stor grad i
Norge som ellers i verden. Nå gjelder det at arbeiderne sier ja til å
gjøre det som behøves for å begynne innhøstingen. Og husk, ikke
mist motet av dem som sier nei. De som sier ja, er virkelig verdt
det! ■
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PERSONLIG HISTORIE

– Eg har kjempa mot mange
negative tankar
Ved Guds nåde går eg enno på Guds veg og tener han
med stor glede og takk i hjartet. Dessverre har eg sett
folk mista trua gjennom vonbrot, vanskar og vonde ting.
Vi treng å bevara hjartet i alt vi møter gjennom livet.

Tekst: Erling Thu,
erlingthu@gmail.com
Erling Thu, gift med Solveig,
presenterer seg selv som «ektemann,
bestefar, forfatter, forkynner og
lærer». Har vært med å starte Kristent
Nettverk, bladet FOLK og Bergen
Bibelskole. (www.erling.typepad.com)

Eg kan liggja vaken om natta og ikkje få sova. Eg er opprørt i mitt
indre. Mange urolege tankar sviv i hovudet. Kampen rasar inni
meg. Negative ord stikk som knivar i mi stakkars sjel. Motløysa
kjem sigande over meg. Kanskje det er tid for å slutta? Eller som
det heiter, tid for å kasta inn handkledet? Eg er jo så gammal
(tidlegare var det: “Eg er jo så ung”), dei andre gjer alt så mykje
betre. Trekk deg tilbake, la dei andre ta over!

Brennande piler
I heile mitt liv har eg kjempa mot slike tunge tankar og motløyse.
Ofte har eg kjend meg heilt åleine, misforstått og sett ned på. Den
vonde klagaren har sendt sine brennande piler: «Du kan jo ikkje
det du held på med. Du kjem til kort! Du er ikkje god nok! Du er
diskvalifisert! Berre gi opp med ein gong!» Heldigvis har eg ikkje
latt desse negative tankane slå rot i hjartet, men har tatt opp
kampen ved å bruka Guds ord. Difor har eg også vore ein glad
kristen heile livet, trass i det vonde eg har opplevd.

Luka ugras ved Guds ord
Som ung kristen tok eg eit kurs i bibelmemorering hjå Navigatørane. Her lærte eg kor viktig det var å gøyma Guds ord i hjartet
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og la Ordet vera ei lykt for foten og eit lys på stigen min. Eg takkar
Gud for at eg fekk læra dette i ung alder, for det har hjelpt meg
gjennom mange vanskar og prøvingar i livet. Ved Guds nåde går
eg enno på Guds veg og tener han med stor glede og takk i hjartet.
Dessverre har eg sett folk mista trua gjennom vonbrot, vanskar og
vonde ting dei har møtt i livet. Fordi dei ikkje var vakne, vaks det
opp ei beisk rot i hjartet som gjorde stor skade. Dei hadde ikkje
lært kor viktig det var å vakta hjartet og luka bort ugraset, slik
Ordet eg lærte utanåt sa:
«Ta vare på hjartet framfor alt, for livet går ut frå det». (Ord 4,23)

Kva sa dei? La dei sei!
Då Levi, den eldste sonen vår, vart sjuk og måtte tvangsinnleggjast
på psykiatrisk sjukehus møtte me mykje varm omsorg frå venner,
men også kommentarar som var vanskelege å ta på rett måte. Det
var dei som meinte at eg ikkje var kvalifisert til å vera ein kristen
leiar eller å vera i fulltidsteneste for Herren fordi eg hadde ein son
på psykiatrisk avdeling. Då var det ikkje lett å halda hjartet reint.
Eg måtte kjempa mot mange negative tankar, men fekk nåde til å
leggja det vonde i Guds hender. Ordet hjelpte meg å sjå at dei som
kritiserte eigentleg brann for Guds sak, men utan å verkeleg kjenna
Guds hjartelag (Rom 10,2).
Bryn Jones, som no er heime hjå Herren, lærte meg mange
ting, mellom anna dette: «Er det sant det folk seier om oss, treng
me å høyra det. Er det ikkje sant, har dei eit problem med Herren,
og han vil ta seg av det.» Han siterte også noko han hadde sett
skrive over ei dør i eit universitet: «Dei sa. Kva sa dei? La dei sei!»
Med andre ord treng me ikkje bry oss om kva andre folk seier eller
meiner om oss. Guds ord seier at grunnlaus forbanning råkar ikkje
(Ord 26,2). Forstår me dette, vil det hjelpa oss å halda hjartet reint.

Ved Guds nåde går eg enno på
Guds veg og tener han med stor
glede og takk i hjartet.

Legg alt i Guds hender
For fleire år tilbake var det ein predikant som, på grunn av ei
misforståing, spreidde usanne ting om meg og Kristent Fellesskap,
som me då nett hadde starta. Eg prøvde å retta opp i misforståingane, men lukkast ikkje. Det verka som om alle trudde på dei
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Når eg ser tilbake, må eg berre
takka Gud for at han har tatt vare
på meg gjennom alt. Kvar morgon
har han kome til meg med ny
miskunn.

usanne rykta, og me vart heilt isolerte. Det var som om me var
spedalske. Ingen ville ha noko med oss å gjera. Det som var
vanskelegast for meg å takla på den tida, var det faktum at denne
predikanten var veldig framgangsrik. Han var tydeleg velsigna og
brukt av Gud i teikn og under. Mange folk vart frelste gjennom
tenesta hans, medan eg såg lite frukt av arbeidet mitt. Eg forstod
ikkje Gud, at han kunne velsigna ein som talte usant om oss,
medan me som gjorde det Gud ville opplevde lite framgang. Det
opplevdes ikkje rettferdig. Eg måtte gå mange rundar med Gud før
eg fekk nåde til å leggja alt i hans hender.
Den predikanten er dessverre ikkje lenger i teneste for Gud.
Men Guds nåde har halde meg oppe i over femti år i tenesta. Når
eg ser tilbake, må eg berre takka Gud for at han har tatt vare på
meg gjennom alt. Kvar morgon har han kome til meg med ny
miskunn. Hans trufaste kjærleik er stor. Eg fekk i nåde sett mi lit til
han, jamvel når eg ikkje forstod det som gjekk føre seg rundt meg!
Eg fekk nåde til å velja å leva i tru og ikkje la fienden bruka det
folk sa til å gjera meg motlaus.

Reint og mjukt
Det er lett å lytta til den vonde sine forvrengingar av tilbakemeldingar frå venner. Eg har måtta be Gud tilgje meg for det eg har
sleppt inn i hjartet mitt. Eg har bede Gud gje meg eit reint øyra, så
eg kan høyra kva han vil seia meg gjennom dei som kritiserer! Når
me audmjukar oss får me alltid ny nåde og hjelp til å læra av våre
eigne feil.
For å ta vare på hjartet, og halda det både reint og mjukt, må
me læra å høyra Ordet frå Gud på rett måte. Me må ta imot det
Gud seier om oss og skjøna kva han meiner med det han seier. Me
må ta vare på Ordet i eit fint og godt hjarte og seia ja til Guds
lovnader og springa på hans veg.

Trua som skjold
Me må visa frå oss dei såre kjenslene av å vera mislukka. Me må
velja å tru det Ordet seier. Me må springa inn i Fars nådige famn.
Me må springa inn i Fars kjærleik. Me må springa inn i Fars hjarte
og gøyma oss i hans truskap. Me må hylla oss inn i Fars nåde og
40

kvila i hans miskunn. Far er vår hjelpar, me treng ikkje sleppa
motløysa inn. Me kan leva nært Far, for han sviktar oss ikkje og
går ikkje ifrå oss.
Me kan velja å ta det folk seier i beste meining. Me kan velja å
tru at dei berre ynskjer å hjelpa oss til å bli betre. Me kan lyfta trua
høgt til skjold og sløkkja dei brennande pilene frå den vonde. Me
kan setja vår lit til Far at han vil hjelpa oss å læra av den
konstruktive kritikken, og halda hjartet reint. Då kan me veksa,
modnast og bera frukt til Guds ære. ■
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INSPIRASJON

Hvordan lese Bibelen sammen med
barna?
Å gi barn en kristen oppdragelse er en glede og en
utfordring. Det er en glede å kunne gi barna det beste
fundamentet å bygge livet sitt på. Og det er utfordrende
å være oppdrager med så mange stemmer som kjemper
om barnas oppmerksomhet.
Tekst: Håvard Kjøllesdal,
havardkj@gmail.com
Håvard Kjøllesdal er gift med Katrine,
de bor i Trondheim og har tre barn.
Håvard er daglig leder i FOLK Bibelskole.

Jeg levde de første leveårene mine på 80-tallet. Å se mine egne
barns mediehverdag er en skarp kontrast til hva jeg selv vokste
opp med. Mens vårt tv-tilbud stort sett handlet om muligheten til å
se en halvtime barne-tv daglig, er kampen om barnas oppmerksomhet en helt annen i dag. Små barn er i dag viktige målgrupper
for store mediektører. Det finnes dedikerte tv-kanaler som har barn
fra 1 - 3 år som primærmålgruppe. I Norge har vi blant annet NRK
Super som, ifølge NRK selv, skreddersyr et helhetlig innhold for
barn i alderen 2- 12 år.
Som foreldre kan det av og til oppleves som en ettermiddagsstund kan være en kamp om barnas oppmerksomhet. Det er ikke
nok å bare være tilgjengelig for barna våre, men vi må aktivt styre
barnas mediehverdag og sørge for at små og store skjermer ikke tar
for stor plass i livet. Jesu bønn for disiplene sine, om at de skal få
være i verden, men ikke av verden, føles utrolig relevant i min
egen vandring som pappa til tre små. På den ene siden føles det
fristende å rive ut alle ledninger og kaste alle skjermer, bare for å
rydde skikkelig opp i hverdagen. Men samtidig vet vi at det er i
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denne virkeligheten at vi som foreldre trenger å lære barna våre å
ta gode valg.

Rett input
Foreldreansvaret handler selvsagt ikke bare om å skjerme barna for
overdoser av verdslig underholdning, det handler også om å sørge
for at Guds ord får plass i barnas liv. Som pappa er jeg utrolig
takknemlig for alle gode kristne initiativ for å produsere godt
medieinnhold for barn. Alle gode kristne barnebøker, filmer og
musikkproduksjoner er til hjelp for å gi barna et alternativ til en
medieverden uten Gud.
Samtidig er jeg overbevist om at det beste vi kan gi barna våre
er en åpen bibel. Bibelen har evne til å forme og danne oss på en
helt annen måte enn alle barnebøker eller kristne medieproduksjoner kan gjøre. Jeg tror at Gud har samlet skriftene i Bibelen for
å både gi oss og barna våre en åndelig oppdragelse.

Å se mine egne barns
mediehverdag er en skarp kontrast
til hva jeg selv vokste opp med.

Når kristne forklarer sitt syn på skriftene blir Paulus’ ord til
Timoteus ofte trukket frem:
«Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som
kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i
Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning,
veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører
Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.» (2 Tim 3,15–17)

Avsnittet gir en rik og presis beskrivelse av det apostoliske bibelsynet; skriftene er innblåst av Gud og gitt til oss for at vi skal bli
formet i Guds bilde. Men er det ikke interessant at Paulus understreker at Timoteus har fått opplæring i skriftene fra han var et lite
barn? Skriftene er ikke bare for voksne, eller for ungdommer, eller
for store barn. De er også en gave fra Gud til de små barna.
Hos oss har vi begynt å lese bibeltekstene for barna fra de var
4-5 år gamle. Selv om det er mye tekst og ingen illustrasjoner har
vi opplevd at barna ofte får større utbytte av å samtale om skriftene enn å lese en av de mange flotte barnebiblene på markedet.
Nedenfor nevner jeg tre argumenter for hvorfor Bibelen er den
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beste ressursen for å gi en kristen opplæring til barna. Og til slutt
et praktisk tips for å gjøre bibellesing til et høydepunkt også for de
minste.

Bibelteksten gir oss Guds perspektiv
Jesu bønn for disiplene sine, om at
de skal få være i verden, men ikke
av verden, føles utrolig relevant i
min egen vandring som pappa til
tre små.

Det første argumentet for å aktivt bruke Bibelen med barna, er at
den på en helt spesiell måte hjelper oss til å se verden på Guds
premisser. Veldig mye kristen litteratur, og kanskje særlig barnelitteratur, setter mennesker i sentrum og tar opp spørsmål fra et
menneskelig perspektiv. Vårt behov for nåde og tilgivelse. Vårt
behov for trygghet og omsorg. Vårt behov for rettferdighet og god
moral. Det er mye godt i denne typen formidling, men skal vi
formidle en kristen måte å forstå verden på, må vi lære barna å se
verden fra Guds perspektiv.
Bibelen setter Gud i sentrum for alle ting. Vi lærer at vi er
skapt for ham og at hensikten med livet vårt er å leve for Gud.
Dette utvider forståelsen av livet. Gud har frelst oss fordi han
ønsker et folk i verden som bringer ære til hans navn (Ef 1). Rettferdighet og moral har med forholdet vårt til Gud å gjøre. I følge
Bibelen er menneskeverdet ukrenkelig fordi vi er skapt i Guds
bilde. Fordi Gud er hellig, er livet hellig. De bibelske fortellingene
lærer oss på en unik måte hvordan Gud selv er sentrum og målestokk for alle ting. I en gudløs verden, som i beste fall tar imot
Gud som et verktøy for selvrealisering, er summen av Guds ord en
radikal motkraft for et barnesinn.

Bibelteksten er språkopplæring
En av de tingene som har slått meg mest når jeg har lest bibeltekstene sammen med både små og store barn, er hvor mange ord og
uttrykk vi må snakke om underveis. Bibelen bruker mange ord som
barna aldri ellers møter i hverdagen sin. Dette blir ofte brukt som
et argument mot å lese Bibelen med barna. At ordene er for
vanskelige. Men personlig tenker jeg at dette kanskje er et av de
viktigste argumentene for å hjelpe barna (og de voksne) til å
arbeide med bibeltekstene, i stedet for å være begrenset til
andaktsbøker og barnebibler. Alle disse ordene som vi ikke bruker
til daglig, er ord vi trenger for å forstå Guds verden. Skal vi forstå
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betydningen av hva Jesus gjorde på korset, er det få ting i kulturen
rundt oss som lærer oss om synd, vrede, straff og frelse. I Bibelen
derimot finner vi mange ulike fortellinger som er gitt oss av Gud
for at vi skal forstå dybden i frelsesverket. Jesu verk på korset er
enklere å gripe når du kjenner den bibelske tanken om synd og
offer. Fortellingene om blodet fra påskelammet som berget israelittene fra dødsengelen og kobberslangen i ørkenen som brakte
helbredelse og liv til alle som festet blikket på den, er guddommelig pedagogikk for å forstå sammenhengen mellom Guds dom
og Guds nåde. Ord som sjel og ånd, synd og tilgivelse, trofasthet
og frafall, gudsfrykt og menneskefrykt møter vi sjelden i dagligtalen, og heller ikke i særlig grad i barnebibler eller kristen barnelitteratur. Men de er helt sentrale ord for å forstå Guds verden.
Paulus skriver treffende om disse åndelige ordene:

Bibelen har evne til å forme og
danne oss på en helt annen måte
enn alle barnebøker eller kristne
medieproduksjoner kan gjøre.

«Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss, ikke med ord som
menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som
hører Ånden til.» (1 Kor 2,13)

Gjennom Bibelen gir Ånden oss en språkopplæring som gjør oss
istand til å forstå det som Gud har gitt oss i Kristus.

Bibelen bringer de viktige tingene på banen
Høytlesing fra Bibelen er også en glimrende innfallsvinkel til å få
de gode samtalene med barna. Bibelen belyser så mange sider ved
livet. Den forteller oss om mennesker og situasjoner som det er lett
å kjenne seg igjen i. Vi berører emner som kjærlighet, ekteskap,
sex, familieliv, penger, vennskap, trofasthet, svik, lidelse, velsignelse, urettferdighet, straff, tilgivelse, sjalusi. Listen kan gjøres så
mye lengre, og alle disse tingene er områder i livet som det er
utrolig nyttig å ha snakket om i lys av Guds ord. Når det senere
oppstår situasjoner så har vi en felles referanse i bibeltekstene. Å
lese historien om David og Batseba for åtteåringen er et mye bedre
utgangspunkt for å snakke om konsekvensen av feilplassert
nakenhet og lyster, enn å vente til du oppdager at poden har
begynt med pornotitting fire år senere.
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Historien om Daniel og vennene som stod for det som var sant,
selv om det kostet, er lett å relatere til barnas hverdag i den offentlige skolen. Historien er ikke bare en innfallsvinkel til å snakke om
emnet, men også en skikkelig inspirasjon til å stole på Guds hjelp.
Bibelen er rett å slett en glimrende måte å forberede barna på
livets utfordringer slik at de kan få hjelp til å ta gode valg senere i
livet.

En spørrebok

Skriftene er ikke bare for voksne,
eller for ungdommer, eller for store
barn. De er også en gave fra Gud
til de små barna.

Jeg nevnte at jeg til slutt i denne artikkelen ville komme med et
praktisk tips til å lese Bibelen med barn. Tipset er veldig enkelt å
stille spørsmål til teksten. De fleste barn liker å svare på spørsmål
og å stille spørsmål. Dette er også en bibelsk tradisjon. Når Jesus
som 12-åring ble igjen i tempelet satt han i samtaler med skriftlærde hvor han stilte spørsmål og svarte på spørsmål. Spørsmål og
svar er en glimrende måte å lære på. Når jeg har lest med barna
når de er helt små har jeg pleid å stille veldig konkrete spørsmål til
teksten. Spørsmål som hjelper dem til å leve seg inn i historiene.
Når Adam i skapelsesfortellingen gir dyrene navn så kan
spørsmålene være: hva tror du han kalte den som ligner på en hest
og som har svarte og hvite striper? Eller i fortellingen om når disiplene til Jesus får den mirakuløse fiskefangsten så kan spørsmålene
handle om hvor mange dager på rad de måtte spise fisk for å spise
opp alt, eller om de kanskje laget fiskepinner av fangsten? Når
barna blir større er det andre sider av tekstene som er mer aktuelle
å stoppe opp ved. Vanskelige ord for eksempel. Eller spørsmål som
hjelper dem til å relatere historiene til sitt eget liv. Vet du hva sjel
er? Hva mener egentlig Johannes med å kalle Jesus for Guds lam?
Hvordan tror du profetene hørte stemmen til Gud? Det som er en
ekstra bonus er at spørsmålene gjør lesestunda enda mer interessant for oss voksne også. Mange ganger i slike bibelsamtaler med
barna har jeg opplevd å få ny åpenbaring og oppdage sider ved
teksten som jeg ikke har sett før. ■
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Annerledesfolket

Når noe er viktig, blir det nevnt mange ganger. I Bibelen
møter vi ordet «hellig» svært ofte. Men hva er en bibelsk
forståelse av ordet, og hva betyr det at Gud ønsker seg et
hellig folk?
I Peters første brev kapittel 2 vers 9–10 står det:
«Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et
folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han
som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som før
ikke var et folk, er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet.»			

Tekst: Christian Ekrem,
christianekrem@gmail.com
Christian er gift med Birgitte og sammen har de
to barn. Han er utdannet filmfotograf, og jobber
med film, tv og apputvikling i Oslo.
		

For noen uker siden leste jeg igjennom Mosebøkene. Omtrent der
opplevelsen vanligvis treffer sitt bunnpunkt (i nærheten av
«renselse for hudsykdom» og «Loven om sopp på hus™»), la jeg
merke til noe spennende: Gud ønsker seg et hellig folk! Midt i
mellom formelle oppramsinger og mange detaljerte instrukser om
det aller meste, midt i mellom forskrifter for ofringer og regler om
renhet, dukker det opp noen avsnitt som skiller seg ut. Mange av
dem er omtrent sånn: «Dere skal hellige dere og være hellige! For
jeg er Herren deres Gud. Gi akt på mine forskrifter og lev etter
dem! Jeg er Herren, som helliger dere.»
Det virker som om Gud lengter ganske sterkt etter dette, for
når temaet først dukker opp, får teksten en helt annen tone. Gud
begynner å gjenta seg selv, og knytter denne lengselen han har
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Omtrent der opplevelsen vanligvis
treffer sitt bunnpunkt (i nærheten
av «renselse for hudsykdom» og
«Loven om sopp på hus»), la jeg
merke til noe spennende: Gud
ønsker seg et hellig folk!

opp til sin egen person og natur. Et hellig folk er ikke bare noe han
ønsker seg, ikke bare en av mange ting på en lang liste– nei, det
ser ut som det er noe Gud lever og ånder for. «Dere skal være
hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig.» Kan du høre at Gud
hever stemmen? Ordene ringer i ørene mine selv når jeg leser
videre, selv når jeg tilsynelatende kommer tilbake til bud og regler.
Hva er det som gjør at Gud lar seg rive med på denne måten,
hvilken del av Guds hjerte og natur er det vi her får et glimt av?

Annerledes						
«Hellig» (hebraisk «qodesh», gresk «hagios») betyr ganske enkelt
annerledes eller satt til side. En måte å forklare det på er at hellig
er det motsatte av vanlig, ordinær, eller som alle andre. Ofte
blander vi hellighet sammen med uttrykk som «ren» eller «rettferdig», men det fins ikke noe språklig belegg for å se på dette som
synonymer.
Her er en enkel illustrasjon: Se for deg at du hjelper til med å
dekke på til et middagsbesøk. Idet du setter fram de glassene du
selv tenkte passet godt for anledningen, bryter verten sjokkert ut:
«Sett tilbake de der, de kan ikke brukes når Han kommer på
besøk!». Den fine gjesten som kommer kan nemlig ikke drikke av
vanlige glass fra IKEA – selv om de er minst like rene – han skal få
de «hellige» glassene som står bakerst i skapet. De er nemlig satt til
side for akkurat en sånn anledning, satt til side for akkurat denne
gjesten.
Men forskjellen er at Gud ikke ønsker seg hellige glass, eller
andre hellige ting. Ikke hellige aktiviteter eller tider. Ikke engang
hellige verdier, holdninger eller oppførsel. Gud ønsker seg et hellig
folk, med hud og hår og alt vi har og er og gjør. Et folk som fullt
og helt er hellig, satt til side – og ikke satt til side for hvem eller
hva som helst; satt til side for Gud selv! Gud vil ha hele livet, ikke
bruddstykker, restene eller overskuddet; ikke en tilmålt del.
Vi syns kanskje moseloven er lang, men den er ikke på langt
nær lang nok til å ta for seg alt vi stadig roter oss bort i – ting som
ikke bare gjør at vi blir skitne og urettferdige (synd), men ting som
gjør oss til noe Gud syns er like trist; vi blir vanlige, som resten av
verden, uspektakulære, dølle. Uten lidenskap, fred og glede, uten
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ånd! Adskilt fra hverandre, og adskilt fra Gud. Grunnen til at du
syns moseloven er kjedelig er at den beskriver et vanlig folk som
prøver å gjøre hellige ting, mens det Gud drømmer om og lengter
etter er det stikk motsatte; et hellig folk som gjør – det som for
dem er – vanlige ting! Men, som Jesu mor så treffende har spurt
før oss: «Hvordan skal dette kunne skje?» (Luk 1,34)

Den hellige ånd					
Det fins én som kan gi Gud det han lengter etter. Det fins én som
alltid kan skape noe nytt og vakkert, selv når utgangspunktet er
ødemark, tomhet og mørke havdyp. Det fins én som har «Hellig» til
fornavn. Han har ikke en smal agenda innenfor noen avgrensede
«kristne» sfærer: Han er ikke tilfreds før Jesu navn er alene på
tronen i alt og alle. Han er svaret på både Guds lengsel og Guds
løfte til oss. Han er grunnen til at Jesus holdt ut skammen og
lidelsen på korset, kraften som reiste Jesus opp igjen. Han er den
som oppfant konseptet med å forlate et rom i bedre forfatning enn
det var i før man kom inn i det. Han er pianisten inni deg som kan
hele symfonien utenat, og som med stor frimodighet og innlevelse
spiller tonene til alle notene du leser (i Guds ord) – også når du
selv ikke forstår akkordene og sammenhengen. Paulus bruker ni
ord for å beskrive hvilke spor et liv sammen med Han etterlater i
vårt indre (Galaterne 5, 22) – og selv om vi får en viss pekepinn av
disse, er realiteten enda mer sammensatt, mer hel(het)lig, mer
altoppslukende og livsforvandlende.
Bibelen bruker uttrykk som «fra død til liv», «fra mørkets makt
til Guds elskede sønns rike (et rike, en tilværelse hvor Jesus er
herre)», «ny skapning», «Gud i oss, vi i ham», «fylt av Guds ånd»,
«Jesus i hjertet». Det står at de første kristne var «ett i hjerte og
sinn» (Apg 4, 32–33). De «pustet i takt» med Gud og med hverandre, fordi Han fylte dem. Han er den som «virker i oss med sin
kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår».
Maria fikk følgende svar på spørsmålet om hvordan dette
kunne skje:

Et hellig folk er ikke bare noe han
ønsker seg, ikke bare en av mange
ting på en lang liste– nei, det ser
ut som det er noe Gud lever og
ånder for.

		
49

«Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal
overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles
Guds Sønn.» (Luk 1,35)

Gud vil ha hele livet, ikke
bruddstykker, restene eller
overskuddet; ikke en tilmålt del.

Vær sikker: Dette løftet gjelder oss også! Jesus var den førstefødte
blant mange søsken. Forstår du hva Guds ånd gjør i deg? Merker
du forandringen som skjer hver dag, den som ikke begynner med
ytre krav, press, forventning eller sammenbitte tenner, men som
begynner med Gud selv, inni deg? (Jes 43, 18–21)
Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og
styrke ved sin Ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå
rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de
hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja,
kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av
hele Guds fylde! Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre
uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i kirken
og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.»
(Efeserne 3,16–21). ■
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Taushet er tull,
etterfølgelse er gull
Samfunnet rundt oss ser gjerne at vi nedtoner vår tro og
lydighet til Guds ord. Når vi velger å ikke gjøre det,
hvordan kan vi på en god måte bli stående i presset? Vi
kan hente god lærdom fra Bibelens Daniel.
Som kristne representerer vi Guds rike i og til samfunnet rundt
oss. Det innebærer at vi lever med et annet tankesett enn det som
vanligvis råder i samfunnet (Rom 12,2).
Vi tenker og handler derfor ut fra hva Guds ord sier. Det gjør
at vi iblant opplever presset av å stå imot strømmen. Bibelens
Daniel og hans venner opplevde å stå i dette presset. La oss se på
litt av det vi kan lære av Daniel om å leve motstrøms på en god
måte.

Tekst: Sindre Hauan,
sindrehauan@gmail.com
Sindre er gift med Anne Kristine og sammen
har de tre barn. Han bor på Stord og er
eldste i Kristent Fellesskap der. Sindre
jobber i Kirkens Bymisjon.

«Lev som oss»
Daniel og flere av vennene hans ble bortført til Babylon i år 605
f.Kr. Babylon var et intellektuelt og ikke minst flerreligiøst
samfunn. Ved kongens hoff ble de grundig opplært i det nye
samfunnets språk, skrifter, religion og lovverk. Målet var klart: bli
som oss, lev som oss! Her er et par eksempler på hvordan det
presset artet seg i hverdagen:

Bare et måltid...
Å få spise ved kongens bord må ha blitt regnet som en stor ære. En
kan lett forestille seg hvilken høy sosial status dette innebar.
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Som kristne representerer vi Guds
rike i og til samfunnet rundt oss.
Det innebærer at vi lever med
et annet tankesett enn det som
vanligvis råder i samfunnet.

Mange ville nok gitt mye for den muligheten. Daniel og vennene
takket nei. De kunne ikke delta i måltidet med tro og god samvittighet (1 Tim 1,19).
Maten ble tilberedt som en del av en avgudsdyrkende seremoni. Det er også mulig at deler av maten ikke var lov å spise for
en gudfryktig jøde. For Daniel og vennene ville det å ha deltatt i
måltidet vært å vise at de nå hadde gått på kompromiss med sin
tro. Det var noe disse gudfryktige unge mennene ikke kunne gjøre
(2 Mos 20,1–5).

Si meg ditt navn og jeg skal si hvem du er
Navn er viktig. Navn utgjør en del av vår identitet. For disse unge
guttene var navnet deres også en påminnelse om Guds løfter. Ved å
endre navnene deres ble også det et forsøk på endre deres tro og
identitet:
Daniel: Gud er min dommer
Beltsasar: Nebo, beskytt hans liv
Hananja: Jahve er nådig
Sjadrak: Aku`s befaling
Misjael: Hvem er som Gud
Mesjak: Hvem er som Aku
Asarja: Jahve har hjulpet
Abed – Nego: Tjener av Nebo
Disse fire mennene levde i Babylon. Men de lot ikke den babylonske kulturen bli en del av dem. I stedet ble de vitner om at Gud
er dommer. Gud er nådig. Gud er den som hjelper. Gud er den som
ingen kan måles med.

Fire gode lærdommer fra Daniel til oss
1. Det rette perspektiv

Gjennom alt de møtte holdt Daniel og vennene fast på åpenbaringen av at det er Gud som er på tronen. Gud har kontroll (Dan
2,44–45). To personer kan møte den samme utfordringen. Hvordan
man håndterer utfordringen avhenger av hvilket perspektiv man
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møter den med. Vi tror at Jesus Kristus er Herre i det usynlige og i
det synlige (Kol 1,16). I møte med ubibelsk tankegang må vi stille
gode spørsmål til oss selv. Hva betyr det i denne situasjonen at
Jesus er Herre? Hva sier Guds ord jeg skal gjøre? Hvordan vil Jesus
at jeg skal håndtere eller reagere? Øv deg i å ha et bibelsk
perspektiv i hverdagen.
2. Kjenn din fiende

Daniel forstod at han sto i en åndelig kamp (Dan 10,12–13). Han
visste hvem som var hans egentlige fiende. Det er den samme
fiende som vi står overfor i dag. Bibelen sier at kampen er mot de
krefter som står bak og påvirker et menneske til å handle i strid
med Guds gode vilje (Ef 6,12).

Når anklagene haglet mot Daniel
var hans respons å be til Gud.

Jeg er svært interessert i engelsk fotball. Hvis noen skulle være i
tvil er det Liverpool som er laget med stor L! Før laget mitt skal ut
i en kamp er det minst fire grunnleggende ting de må vite noe om:
Hvem er motstanderen? Hva er deres styrker? Hva er våre styrker?
Og ikke minst må en vite hvor kamparenaen er. Alltid greit å vite
om en skal spille hjemme eller borte! På samme måte må vi kjenne
vår motstander. Vi må vite noe om fiendens strategi, hans våpen
og ikke minst hvordan vi skal forsvare oss.
Kamparenaen er vårt sinn. Hvorfor sinnet? Våre handlinger
kommer fra hvordan vi tenker. Derfor er fiendens våpen ofte
forkledd som tilsynelatende ufarlige tanker. Et av målene med disse
våpnene er forstyrre fokuset vårt. Bort fra Gud og hans ord og over
på hva jeg selv mener er best for meg. Selvsentrerte tanker var en
av grunnene til at Daniel havnet i løvehulen. Kollegaenes egoisme
førte til misunnelse og helt feil handlinger (Dan 6,4–25).
Eksempler på vanlige utsagn vi møter i Norge er:
«Samlivsformen er det ikke nøye med. Størst av alt er kjærligheten».
«Vi må fokusere på det som er likt i alle religioner. Både islam,
kristendom og andre religioner har mye godt i seg.»
«Gud er kjærlighet, derfor virker det motstridende at han skulle
dømme».
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Daniel hadde knekt koden. Han
visste at i Guds nærvær ville han
finne styrke og visdom.

Bibelen sier at våre våpen i denne kampen blant annet er troen og
Guds ord (Ef 6,16–17). Det innebærer at vi har alt vi trenger for å
ta et oppgjør med tanker som ikke er i tråd med Guds gode vilje (2
Kor 10,4–5).
Guds ord er et våpen blant annet fordi det avslører fiendens
løgn og skiller Guds visdom fra tomt bedrag. Gjennom troen på
Guds ord blir Jesu avvæpning av fienden på korset en praktisk
erfaring i vår hverdag (Hebr 4,12; Kol 2,16–3,5).
3. Gode vaner

Når anklagene haglet mot Daniel var hans respons å be til Gud.
Ikke bare en gang, men tre ganger om dagen «for slik hadde han
alltid gjort» (Dan 6,11). Paulus’ brev til efeserne kapittel 6,18 sier at
vi skal bruke rustningen og våpnene fra Gud i bønn. Med andre
ord er bønn en helt grunnleggende del av vårt våpenarsenal.
Daniel hadde knekt koden. Han visste at i Guds nærvær ville han
finne styrke og visdom. Han erfarte at Guds nærvær gav rett fokus
også under vanskelige omstendigheter (Dan 2,17–23). Guds
nærvær gjorde også noe med hjertet hans. I Guds nærvær blir vi i
stand til å elske alle mennesker med Guds kjærlighet. Legg merke
til at Daniel og vennene ikke skapte et fiendebilde av kongen og
deres kollegaer. De forholdt seg lojale til Gud først. Men deretter
også til sin «arbeidsgiver» og de plikter det medførte. Derfor er det
viktig å innarbeide disiplin og gode vaner for sitt åndelige liv.
4. Hva er din motivasjon?

Daniel ble ikke motivert av mulighetene til å bli en rik og mektig
mann. Likevel ble han det. Flere ganger fikk Daniel og vennene
hans høyere og mer innflytelsesrike stillinger ved hoffet med
påfølgende rikdom. Når vi leser Daniels bok ser vi tydelig at dette
kom som et resultat av deres gudsfrykt. Bibelen sier at gudsfrykt er
nyttig til alt (2 Tim 4,8). Daniel viser oss at vi kan bidra med mer
for samfunnet gjennom tro på og lydighet mot Guds ord enn om vi
går på kompromiss for å oppnå egen vinning.
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Bli stående!
Daniel og vennene erfarte at troen på Gud holdt. De erfarte at Gud
ikke trakk seg vekk når presset ble stort og vanskelig. Ved Guds
nådige inngripen evnet de å leve motstrøms på en god måte.
Daniels Gud har ikke forandret seg. Han er den som gir oss alt vi
trenger for å leve som fremmede og bli stående i presset (2 Pet 1,3).
■

Daniel viser oss at vi kan bidra
med mer for samfunnet gjennom
tro på og lydighet mot Guds ord
enn om vi går på kompromiss for
å oppnå egen vinning.
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INTERVJU

Tre kjappe spørsmål

Jannie Kvalheim er 54 år, kommer fra Kvaløya og bor på
Kvaløysletta sammen med ektemannen Bjørn.
–Hvor lenge har du kjent Jesus?

TekstTekst:
og bilde:
TerjeKristina
Dahle, Thu,
kristina_thu@hotmail.com
tedahle@gmail.com
Terje Dahle, ansvarlig redaktør i FOLK.

Jesus fikk jeg først vite om på søndagsskolen da jeg var liten, og
historiene om Jesus har jeg alltid vært fascinert av. Men å kjenne
Jesus, det har jeg bare gjort de siste tre og et halvt årene, og det
har vært utrolig viktig for meg.
–Hva er det beste bønnesvaret du har fått?

Jeg hadde så mye smerter i kroppen at jeg til slutt ba til Gud om at
jeg skulle få lov å dø. Da møtte han meg helt annerledes enn det
jeg hadde tenkt!
Etter denne bønnen, opplevde jeg å bli døpt i Den hellige ånd.
Jeg visste ikke at det var det som skjedde, men det opplevdes godt
og ikke noe å være redd for.
Det var noe som kom på innsida, en overnaturlig glede jeg
aldri hadde kjent før. En ukes tid fikk jeg bare kjenne på denne
gode følelsen.
Etter det viste Gud meg valget. Jeg fikk velge mellom kaos
eller glede. Kaoset, det er livet uten Gud, det å være på avstand.
Gleden er å være med Gud. Så da var det ikke noe vanskelig å
velge. Når jeg velger gleden, er det som om jeg blir overøst av fred,
og satt fri fra bekymringer, stress og det å kjenne at jeg ikke
strekker til. Jeg har levd i 50 år har du fått min dose av det! Men
alt sånt ble skylt vekk og jeg skjønte at nå – nå blir det et nytt liv.
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Det var noe som kom på innsida,
en overnaturlig glede jeg aldri
hadde kjent før.

–Hvilken historie fra Jesu liv beskrevet i Det nye testamentet ville du vært
med på og hvorfor?

Med det jeg har opplevd, har jeg blitt veldig fascinert av historiene
der Jesus setter folk fri. For eksempel historien om gutten som
hadde denne sykdommen som vi kanskje kan assosiere med
epilepsi. Han fikk krampeanfall og slikt, og Jesus kommer og setter
han fri fra disse anfallene. Alle lurer på hvorfor ingen av disiplene
kunne gjøre det, for de hadde prøvd, men han sier at dette slaget
kan bare drives ut med faste og bønn. Og Jesus var kanskje i faste
akkurat da, for han hadde vært på vandring, og han hadde da
kraften til å sette ham fri. Denne typen historier har gjort sånn
inntrykk på meg, fordi jeg selv har opplevd å bli satt fri. ■
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Hjelp den ene - ett skritt videre!

Det er sterkt å se Guds interesse for enkeltmennesker, og
skremmende hvor avhengig Han har gjort seg av folk som
vil følge hans plan. Her får du tips om hvordan du kan
investere i den ene som vil hjelpe mange.

Tekst: Knut Osland,
knutosland@me.com
Knut G. Osland har lang erfaring som
bibellærer og menighetsleder. Han bor for
tiden i Warszawa sammen med sin kone
Elisabeth. De har vært gift i 38 år, har tre
voksne barn og fem barnebarn.

Etter at Susanna Wesley, som selv var den yngste av tjuefem
søsken, hadde født nitten barn og mistet ni av dem, forlot mannen
henne på grunn av en mindre konflikt - og ble borte over ett år. I
et brev til mannen, setter hun ord på den store verdien hun ser i
hvert av barna, og forteller hva hun gjør for å lære dem opp. Midt
i et enormt press, evner hun å sette av tid til individuelle samtaler
med hver av dem, i alle fall de seks eldste: Mandag snakker jeg
med Molly, tirsdag med Hetty, onsdag med Nancy, torsdag med
Jacky, fredag med Patty, lørdag med Charles. Hvordan gikk det
med dem? De forandret Englands overflate, og hadde en forfriskende og rensende innflytelse til verdens ende, skrev Lady
M’Dougall om to av dem, Charles og John (Lady Ellen Mary Lidgett
M’Dougall: Songs of the church with stories of their writers.)

Fars hjerte for hver enkelt
Det er sterkt å se Guds interesse for enkeltmennesker, og skremmende hvor avhengig Han har gjort seg av folk som vil følge hans
plan. Jesus fortalte historier for å vise oss Fars hjerte for den
enkelte (Luk 15). Bonden som mistet én sau, kunne kalkulert med
litt svinn og tenkt: – Jeg har jo nittini igjen. Men nei, han forlot de
nittini for å finne den ene. Jesus, som viser oss Guds personlighet
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og hvem han er, viste selv inderlig medfølelse med den ene som
var svak, utstøtt eller hadde det vondt (Luk 7,13ff, Mark 1,40–42,
Joh 8,2–11). Men han visste å ta vare på de sterke også. Peter fikk
spesiell omsorg etter at han hadde sviktet Jesus (Mark 16,7,Joh
21,15ff). Johannes opplevde seg som disippelen Jesus elsket (Joh
19,26; 20,2; 21,7 og 20).

Lær av Priskila og Akvilas!
Ekteparet Priskila og Akvilas tok seg tid til å bli venner med unge
og ivrige Apollos. De inviterte ham med seg hjem og hjalp ham ett
skritt videre på Guds vei. Det fikk de stor uttelling for! Apollos fikk
nemlig gitt budskapet videre til tusener av andre. Jeg er så takknemlig for hver av dem som la sitt eget til side for å hjelpe meg å
vokse. I takknemlighet til Gud for dem, vil jeg gjøre det jeg kan for
å gi videre det jeg har fått. Noen må jobbe hardt over tid - i Guds
kraft - for at andre skal bli sterke og modne (Kol 1,28–29). - Jeg
fokuserer ikke på grupper, husmenigheter og nettverk, men på
enkeltpersoner, sa en tysk apostel jeg snakket med nylig. Sammen
med sine medarbeidere, har han sett ett hundre husmenigheter i
Europa tredobles til over tre hundre på få år.

Bonden som mistet én sau, kunne
kalkulert med litt svinn og tenkt:
–Jeg har jo nittini igjen. Men nei,
han forlot de nittini for å finne den
ene.

Guds strategi
Strategien Jesus ga de første apostlene handler om å finne den ene,
rette personen, som vil invitere hele vennegjengen sin. Når de kom
til en ny by eller landsby, skulle de ikke prate med hvem som helst.
Undersøk, sa han, hvem som er verdig til å ta imot dere. Det skulle
være en person som elsket fred og som hadde tillit blant folk (Luk
10). Det er interessant å se hvordan Ånden følger nettopp denne
strategien i Apostlenes gjerninger. Gud selv ser etter den ene
personen som kan influere sitt miljø, og ber oss gjøre det samme.
Mens Filip er opptatt av å fortelle om Jesus, i Samaria, ber en
engel ham om å gå ut på den øde veien til Gasa. Der får han
beskjed av Den hellige ånd om å gå bort til en bestemt vogn. I
vognen sitter den etiopiske finansministeren og leser Guds Ord,
jordnær og ydmyk nok til å be om hjelp til å forstå. Filip hopper
opp i vognen, og blir med ham et stykke på veien. Før Filip flyr
videre, har etioperen blitt en disippel (Apg 8,26–39). Det var
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Noen må jobbe hardt over tid - i
Guds kraft - for at andre skal bli
sterke og modne.

virkelig god bruk av tid, for mannen tok evangeliet med seg hjem,
og spredte det til hele nordlige Afrika.
Paulus fikk et fantastisk møte med Jesus på veien til
Damaskus, men han ble ikke frelst før han møtte disippelen
Ananias (Apg 9). Kornelius fikk besøk av en engel, men det var
først da han fikk besøk av Peter at han ble frelst (Apg 10). Lydia
hadde bedt lenge før hun traff Paulus, men Gud åpnet ikke hjertet
hennes før apostelen åpnet munnen (Apg 16,12–15). Hoffmannen
fant ikke det han søkte i templet i Jerusalem, men i en personlig
samtale i sitt eget kjøretøy. Apollos var brennende i troen og leste
bibelen selv, men Gud åpnet ikke øynene hans for dåpen før Priskila og Akvilas åpna hjertet og hjemmet sitt for ham.

Hvem skal du trene?
Når vi skal trene folk, må vi vite hva vi skal se etter! Ellers vet vi
jo aldri når vi har funnet det. Det er lett å bomme, og satse på feil
folk. Av alle som fulgte Jesus, valgte han - etter en natt i bønn tolv menn som skulle lede arbeidet (Luk 6,12–13). Han kalte dem
apostler. Timoteus, Paulus’ beste mann, var i utgangspunktet redd
og usikker, men han var FAT - faithful, available, teachable.
Beskjeden han fikk av Paulus, var å gi videre det han hadde lært
av ham til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre
(2 Tim 2,2). Har vi folk med rett attityde, kan vi alltid gi dem
«skillsa»!

Finn fem rette!
Paulus lister opp sju verdier Timoteus hadde fått av ham - under
tøffe forhold: lære og livsførsel, holdning, tro, tålmodighet, kjærlighet og utholdenhet (2 Tim 3,10). Selv har jeg vanskelig for å
huske mer enn fem ting, så jeg hjelper dem jeg trener å finne de
fem viktigste områdene de skal vokse på dette året. Så jobber vi
målrettet, planmessig og langsiktig for å nå målene. Mitt mål er at
alle jeg trener, ivrig skal tjene Guds plan til de dør. Hver gang jeg
treffer dem, hjelper jeg dem til å ta ett skritt videre på Guds vei.
Egen indre motivasjon og «drive», er avgjørende for at treningen
skal funke. Det kan være kort vei fra privilegert til presset. Når vi
finner Guds unike vei sammen, er det lettere å være fleksible i
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møte med andre også. Vi vil at folk skal finne fem glatte steiner
selv, og ikke fortsette å prøve Sauls rustning (1 Samuel 17,38–40).
Da blir de mer treffsikre og kan ta utfordringene så fort de dukker
opp. ■

Strategien Jesus ga de første
apostlene handler om å finne
den ene, rette personen, som vil
invitere hele vennegjengen sin.
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Tre steg mot ekte enhet
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Fellesskap Bergen.

Se for deg mennesker som har en klar tanke om hvilke
verdier som skal kjennetegne deres menighetsliv.
Mennesker som er overbevist om at de representerer noe
større enn seg selv, med måten de lever på. Se for deg
menigheter med kristne som er kjent i samfunnet, fordi
de skiller seg positivt ut med måten de praktiserer sin tro
på. Menigheter bygd på noe så sterkt at det begynner å
tiltrekke flere. Lever du i en slik menighet?
Før Jesus ble tatt til fange for å bli ført til korset ba han en bønn
for alle troende. Bønnen viser Jesu ønske for hans etterfølgere, og
hvordan han ville de skulle leve etter hans bortgang. Jesus ba:
«Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også
de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg» (Joh 17,21).

Hva betyr dette? Jesus vil at vi troende skal være et bilde på Jesu
enhet med Gud. Vi skal representere den kjærligheten som er
mellom dem. Vi skal altså – ved at vi lever sammen i enhet og
kjærlighet – være et levende vitnesbyrd om Guds kjærlighet til
mennesker. Når vi lever ut en slik enhet med både Gud og hverandre, vil folk skjønne at Gud sendte Jesus fordi han elsker oss så
uendelig høyt. Dette er vårt kall her på jorden, den overordnede
grunnen til at vi er skapt. Våre liv skal forkynne om den enheten
og det fellesskapet som Gud kaller mennesker inn i. Jesus ba om at
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vår enhet – med hverandre og i Gud – måtte være så sterk at det
alene var nok til at folk ble frelst.

Forkynnelse i nestekjærlighet
Frans av Assisi sa: «Forkynn evangeliet! Om nødvendig bruk ord».
Han forsto at det sterkeste vitnesbyrdet om Guds kjærlighet er ikke
i en velformulert og overbevisende tale, men det som vises praktisk
i våre liv. Jesus viste sin kjærlighet gjennom gjerninger, og med
dette satte han et eksempel til etterfølgelse for oss. Vi er levende
vitnesbyrd om Jesus, og det betyr at alle uttrykksformer vi har
tilgjengelig – bevisst eller ubevisst – kan vitne om vår tro.
Hvordan vi benytter denne måten å forkynne på avhenger av vår
forståelse av Jesu soningsoffer. Hvis vi tror at Jesus døde for oss så
vi kan få leve i et kjærlighetsfellesskap med ham, så må vi
begynne å leve som vi tror det er sant! Hvordan troen vår får praktisk uttrykk i hverdagslivet vårt, menighetslivet vårt og måten vi
behandler mennesker på, vil vise autentisitet i troen. Det er også en
direkte respons til Gud om vår takknemlighet for hans kjærlighet.
Når folk ser at våre handlinger kommer fra et hjerte som er overbevist, og ikke av pålagte regler og forventninger, vil de se og
forstå at det vi snakker om ikke er tomme ord, men en livsforvandlende kraft. Først da vil de begynne å virkelig lytte til det vi vil si.
Det er kombinasjonen av ordene om kjærligheten fra Gud og det
fysiske beviset på Hans kjærlighet i aksjon gjennom deg og meg,
som gjør at folk vil ta imot vårt budskap.

Jesus vil at vi troende skal være et
bilde på Jesu enhet med Gud. Vi
skal representere den kjærligheten
som er mellom dem.

Menighet som et bilde på enhet
Et hus uten rom som er sammenkoblet til hverandre vil ikke kunne
tjene husets hensikt. Da vil rommene bli egne, ufullstendige
«bygninger» hver for seg. På samme måte vil menigheten være
ufullstendig om vi ikke er koblet sammen til hverandre, og vi vil
ikke kunne tjene menighetens – og Guds – hensikt uten at vi er
samlet på samme fundament. Hva er så dette? Fundamentet vi
bygger menighet på må være et mål om å synliggjøre Guds kjærlighet og enhet gjennom at vi lever det ut i våre relasjoner.
Å forkynne om Jesu kjærlighet uten å vise nestekjærlighet til
menneskene rundt oss, er svært lite troverdig. Det er jo hvordan vi
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Jesus viste sin kjærlighet gjennom
gjerninger, og med dette satte han
et eksempel til etterfølgelse for oss.

handler ut i fra troen vår som avgjør troverdigheten i den – vi må
leve det vi forkynner. Dessverre kan dette være lettere sagt enn
gjort, for det er ikke alltid like lett å føle kjærlighet for de som du
er sterkt uenig med, og som kanskje såret deg i sitt behov for å få
sin vilje. Spesielt vanskelig blir det hvis dette er personer i menigheten din, personer du er ment til å uttrykke enhet og samhold
med. Menighet bringer sammen vidt forskjellige mennesker med
ulike meninger, som til tross for våre ulikheter er ment til å være et
bilde på enheten mellom Jesus og Gud. Hvordan skal vi klare det?

Guds kjærlighet – første steg til enhet
Hele poenget er at det ikke er vi som skal gjøre det. Det er Gud
som skal bygge samholdet slik at det blir tydelig at fellesskapet
mellom de kristne bygger på noe sterkere enn menneskelig kraft og
kjærlighet. Å be Gud fylle oss med sin kjærlighet er grunnlaget for
at vi kan uttrykke enhet. Paulus oppfordrer i Kolosserbrevet:
«Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen» (Kol 3,14).

Vi har en Far som er kjærlighet, og når vi ber han om å «kle oss»
med sin kjærlighet, vil vi klare å elske andre – ikke ved oss selv,
men – ved ham. Når vi elsker hverandre med Guds radikale kjærlighet kan vi leve sammen i en enhet som er et bilde på Guds
enhet. Hvorfor er dette så viktig? Jo, for da ærer vi Gud ved å være
et svar på Jesu bønn. Da lever vi ut vårt kall til å uttrykke kjærlighet overfor hverandre, og fordi da kan folk forstå at det å leve
som kristen er et liv basert på kjærlighet. Korsets kjærlighetsforhold i loddrett linje mellom deg og Gud, og vannrett linje mellom
deg og dine medmennesker.

Åpenhet og tilgivelse – andre steg til enhet
En annen viktig del av grunnlaget for enhet er åpenhet og tilgivelse. Med åpenhet som utgangspunkt øker tilliten og forståelsen,
og vi kan samarbeide mye bedre. Vi må være villige til å dele
fortid – for å kunne bygge fremtid sammen. Vi må være åpne om
hvem vi er, hva vi står for, og hvordan vi har kommet dit hvor vi
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er i dag. Dette er viktig både i personlige relasjoner og i menighet,
slik at vi kan uttrykke den enheten Gud har kalt oss til. En
menighet bygget på åpenhet holder ikke tidligere feil skjult, men er
åpne om dem ut fra et perspektiv om at de kan brukes til lærdom
for nåtiden og fremtiden. Å leve i åpenhet betyr også at vi tar opp
ting som er vanskelige. Hvis vi eksempelvis har blitt såret av andre
i menigheten, eller hvis vi mener at noe i menigheten er galt, så
sier vi ifra. Vi må la sårene få komme frem – ikke for å åpne og
grave i dem, men så de kan renses og gro. Når vi er kledd i kjærlighet kan vi ta opp de tingene som har skapt sår, med de personene som forårsaket dem, med det mål om å bli knyttet sammen i
tilgivelse og forsoning. Hvis vi skal ha som mål å uttrykke enhet
må vi jobbe igjennom slike ting som skaper avstand, slik at vi kan
stå tett sammen – og bygge menighet fra samme fundament.

Det er kombinasjonen av ordene
om kjærligheten fra Gud og det
fysiske beviset på Hans kjærlighet
i aksjon gjennom deg og meg,
som gjør at folk vil ta imot vårt
budskap.

Praktiser – tredje steg til enhet
Når vi har bedt Gud fylle oss med kjærlighet, og vi har inntatt en
holdning av åpenhet og tilgivelse, ryddet opp i fortid og er klar for
å bygge fremtiden sammen, da har vi lagt grunnlaget for enhet.
Bønn, kjærlighet, åpenhet og tilgivelse er helt nødvendig i målet
om å være et levende bønnesvar på Jesu bønn. Veien videre ligger
i å praktisere Guds kjærlighet ved å leve sammen med andre i
enhet. Ved å bruke tid sammen, dele måltid, hjelpe hverandre i
hverdagen, be sammen og dele om oppturer og nedturer i livet blir
vi knyttet sammen. Når vi har en iver etter å bygge relasjoner med
våre medmennesker – både kristne og ikke–kristne – grunnfestet i
Guds radikale kjærlighet, vil det gjøre seg bemerket i samfunnet.
Tenk hvordan menigheter ville sett ut, ja tenk hvordan samfunnet
ville sett ut hvis dette var visjonen til alle kristne; «Vi vil være et
levende vitnesbyrd om Guds kjærlighet og enhet, slik at folk kan
forstå at dette er noe Gud kaller alle mennesker inn i». Da ville vi
vært et bønnesvar for Jesus.
Se for deg mennesker som har en klar tanke om at enhet og
kjærlighet skal kjennetegne deres liv som kristne – både i og
utenfor menigheten. Mennesker som er overbevist om at de representerer Guds enhet, og dermed har som mål at det skal vises i alle
deres relasjoner. Se for deg menigheter med kristne som er kjent i
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samfunnet, fordi de skiller seg positivt ut ved deres radikale kjærlighet for alle mennesker rundt seg. Menigheter bygd på et
samhold så sterkt at de begynner å tiltrekke flere. Hva gjør du for
at dette skal være livet i din menighet? ■

Et hus uten rom som er
sammenkoblet til hverandre vil ikke
kunne tjene husets hensikt. Da vil
rommene bli egne, ufullstendige
«bygninger» hver for seg.
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UNDERVISNING

Himmelriket?

«La riket ditt komme, la din vilje skje på jorden som i
himmelen.» Denne bønnen har en rekkevidde som vil
forandre våre liv her og nå – og verden vi lever i.
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Himmelriket. Det var dette Matteus ville beskrive for oss gjennom
evangeliet han skrev. Det er et begrep han bruker 27 ganger i
teksten. Sammenlignet med de tre andre evangeliene i Bibelen, ser
vi at det de andre omtaler som Guds rike, er det samme som han
omtaler som himmelriket.
Å forstå det Bibelen sier om Guds rike eller himmelriket, er
faktisk avgjørende for å kunne forstå hva Gud vil med denne
verden.
«Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i
Kristus, alt i himmel og på jord i ham.» (Ef 1,10)

Guds plan er å samle alt under Jesu Kristi herredømme. Alle
mennesker, alle nasjoner, hele skaperverket. Alt skal forenes under
Guds styre, i tråd med Guds hensikt med skaperverket slik vi leser
ut av Første Moseboks første kapitler. Det inkluderer selvsagt
enkeltmenneskers frelse og personlige tro, men Bibelen tegner et
større bilde enn dette. Gud elsker verden (Joh 3,16). Han er opptatt
av verden og menneskene som bor der, Han kaller på alle som vil
forandre verden med evangeliet om Guds rike.
Guds plan er mer enn ren ønsketenking. Bibelen omtaler
etableringen av hans rike som Guds måte å iverksette denne
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planen på. Det var derfor Gud sendte Jesus til jorden. Når Jesus sto
fram offentlig, forkynte han om dette riket (Mark 1,15). Alt han
underviste kan plasseres innenfor Guds rike. Jesu død, oppstandelse og himmelfart var avgjørende hendelser i opprettelsen av
dette riket. Alt det gode Gud har tenkt for verden, realiserer han
gjennom sitt rike.

Å forstå det Bibelen sier om Guds
rike eller himmelriket, er faktisk
avgjørende for å kunne forstå hva
Gud vil med denne verden.

Hva menes med Guds rike?
Hvis man spør kristne fra ulike kirkesamfunn hva evangeliet er, vil
du trolig få en del ulike svar. Noen vil peke på at det handler om å
bli frelst og ha en personlig tro. Andre vil understreke dåpen og
tilhørigheten til kirken. Andre vil kanskje svare at alt handler om
nåden. Ingenting av dette er galt eller uviktig. Men Jesus og apostlene omtalte først og fremst evangeliet som «evangeliet om Guds
rike». Alt det andre må derfor forstås i lys av hva Guds rike er.
Rett før Jesus dro opp til himmelen, proklamerte han at «jeg
har fått all makt i himmelen og på jorden» (Matt 28,18). Derfor
finner vi Guds rike der hvor Jesu herredømme kommer til uttrykk.
Det er overalt hvor Guds vilje får utspille seg. Guds rike er ikke et
spesielt geografisk sted eller noe som bare tilhører framtiden eller
livet etter døden. Jesus understreket at Guds rike er midt iblant oss
(Luk 17,20–21). Han omtalte riket som noe vi kan møte her og nå.
Uten at man blir født på ny og tar imot frelsen i Kristus, kan man
ikke se dette riket og komme inn i det (Joh 3,3–5).
Kirken eller menigheten er fellesskapet for de som tilhører
Guds rike, men Guds rike er større enn menigheten. Det betyr Guds
rike kan komme til uttrykk på mange forskjellige måter både
innenfor og utenfor menighetsfellesskapet. La meg nevne noen
eksempler:
•• At synd (for eksempel umoral, maktmisbruk eller korrupsjon)
kommer fram i lyset.
•• At man velger å tilgi framfor å holde på retten til å hevne seg.
•• At man velger å være raus framfor å karre til seg mest mulig.
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Guds plan er mer enn ren
ønsketenking. Bibelen omtaler
etableringen av hans rike som
Guds måte å iverksette denne
planen på.

•• At man velger å snakke sant, selv om man hadde oppnådd
større fordeler av å lyve.
•• At man framsnakker andre, selv om du ser ting de burde
forbedret seg på.
•• At man motiveres av gudsfrykt til å gjøre en god jobb og
arbeide for et godt arbeidsmiljø.
•• At ektepar blir enige om å leve trofast og elske hverandre i alle
livets faser.
•• At familier blir en trygg og god arena hvor barn lærer
kjærlighet, trofasthet og sunn grensesetting.
•• At hensynet til syke, fattige og andre ressurssvake
samfunnsgrupper gjenspeiles i personlige prioriteringer og
politiske beslutninger på samfunnsnivå.
•• At man viser respekt for myndigheters gudegitte mandat til å
ta avgjørelser.
•• At forvalteransvaret over skaperverket som Gud ga oss
ivaretas på en god måte.
Disse eksemplene kan være vanskelig å forene med hva vi er
opplært til å tenke om å være kristen i Norge i dag. Debatten om
det sekulære samfunnet kan ubevisst lede oss inn i en splittet identitet. Der vi har en «kristen identitet» når vi er i kirken, mens vi
havner i en «norsk–sekulær identitet» når vi er på skole eller jobb.
Evangeliet om Guds rike hjelper oss til å ikke dele opp virkeligheten, men til å forstå at verden tilhører Jesus, enten vi er i kirken
eller på jobb eller skole. Vi er kalt til å leve og tenke som kristne,
uavhengig av hvor vi befinner oss og hvem vi snakker med.
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Himmelriket nå eller i framtiden?
Svaret på dette er paradoksalt nok «ja til begge deler». Himmelriket
har kommet for 2000 år siden. Vi lever i en tidsalder hvor alt ligger
til rette for at Guds rike skal gå fram. Vi trenger ikke vente til
Jesus kommer tilbake for å se at riket utbres. Det er ingen grunn til
at evangeliets framgang de siste 2000 årene skal stagnere, selv om
hver generasjon kristne må kjempe kampen mot mørkets krefter i
verden.
I møte med urett, lidelse og sykdom har vi et godt budskap:
Guds rike er på vei inn i verden. Det ansvarliggjør oss til å gjøre
noe med uretten og nøden vi ser rundt oss. Samtidig kan vi
formidle et håp om at Jesus vil komme tilbake for å dømme
levende og døde, for å trøste de som sørger, og fullføre det han har
påbegynt.
Jesus lærte oss å be: «La riket ditt komme. La viljen din skje på
jorden slik som i himmelen.» (Matt 6,10). Dette er ikke noe som
bare tilhører framtiden, men noe Jesus ber oss ta fatt på – her og
nå. ■

Guds rike er ikke et spesielt
geografisk sted eller noe som bare
tilhører framtiden eller livet etter
døden. Jesus understreket at Guds
rike er midt iblant oss.

(Teksten ble først publisert i Bibelmagasinet Connect 4/16).
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«Du er Messias, den levande Guds son». Det var Simon
som proklamerte frimodig ut det himmelens Far hadde
openberra for han. Det neste som skjedde var at Jesus
endra namnet hans til Peter. Eit nytt namn fortel om ein
ny identitet. Verda over blir menneske nye når dei høyrer
evangeliet og i tru gir respons til Herren i omvending og
dåp.
«Namnet skjemmer ingen», heiter det i eit ordtak frå vår eigen
kultur, og seier vel berre at namnet vårt fortel lite om kven vi er. I
den bibelske kulturen var dette litt annleis, og Jesus gav Simon
namnet Peter for å hjelpa både han og oss til å forstå at den som er
i Kristus er ein ny skapning, det gamle er borte og alt har blitt
nytt.
Peter tyder «liten stein» som er teke frå eit fjell eller klippe,
med same eigenskapar som fjellet han har kome frå. Seinare skriv
Peter i eitt av breva sine:
«Kom til han, den levande steinen som vart vraka av menneske, men
som er utvald og kosteleg for Gud. Ver de òg levande steinar. Bli
oppbygde til eit åndeleg hus, til eit heilagt presteskap, og ber fram
åndelege offer som Gud tek imot med glede, ved Jesus Kristus.»
(1 Pet 2,4–5)
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Denne oppbygginga til eit åndeleg hus, er viktigare for Gud enn vi
ofte tenkjer. Simon er ikkje lenger den same. Det er ikkje vi heller,
men steinar som blir bygde saman med andre til eit hus for Gud
der han kan bu og finna kvile.
På fjellet, hjørnesteinen, eller grunnvollen Jesus Kristus, og på
Fars openberring av kven han er, er det Jesus seier at han skal
arbeida med sitt byggjeprosjekt. Og han let oss forstå at det er han
sjølv som byggjer, at det er hans forsamling og at dødsrikesportane
skal ikkje få makt over henne.
Denne artikkelen er meint som ein introduksjon til ein serie
artiklar i 2017 om ting som er viktig for Jesus når han byggjer si
forsamling, ut frå breva han sender til forsamlingane i Asia. Den
første kjem i denne utgåva av FOLK. Vi vonar at desse blir til
inspirasjon og hjelp i korleis vi skal tenkja og arbeida saman på.

På fjellet, hjørnesteinen, eller
grunnvollen Jesus Kristus, og på
Fars openberring av kven han
er, er det Jesus seier at han skal
arbeida med sitt byggjeprosjekt.

Kva hus kan de byggja for meg?
Det er sjeldan folk spør: «Kva forsamling er det Gud vil ha?» Kvifor
høyrer vi mykje oftare menneske snakkar om kva type forsamling
dei syns passar for deira behov, smak og stil? Når vi forstår kva
Gud vil ha, blir det viktigast, uansett kvar vi er og i kva samanheng vi høyrer til. Alt anna blir mindre viktig når Guds draum blir
vår. Om visjonen vår er diffus, får det som har enorm verdi for
Gud, liten verdi for oss fordi vi ber vår draum i staden for hans
draum. Prisen for å ta del blir for høg fordi vi søkjer det som
gagnar oss sjølve først. Lyset brenn til slutt ut og sloknar sakte,
mens Gud reiser opp andre som gripne av det ordet Gud har tala,
gjev livet sitt i teneste for fullendinga av Guds plan.
Stefanus blei steina fordi han følgde Jesus, og det provoserte
det religiøse systemet i sin iver etter å byggja noko for Gud. Noko
av det siste han sa før steinane hagla mot han, var eit sitat frå
Jesaja:
«Himmelen er mi trone og jorda er min fotskammel. Kva hus kan de
byggja for meg, seier Herren, og kvar er staden der eg kan finna
kvile?» (Jes 66,1)
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Når vi forstår kva Gud vil ha, blir
det det som blir viktig, uansett kvar
vi er og i kva samanheng vi høyrer
til.

På same tid som Gud avviser ein kvar menneskeleg tanke om
at vi ut frå oss sjølve skulle kunna byggja ein bustad for Gud,
uttrykkjer han draumen om å få eit hus der han er heime og der
han finn kvile. Det fantastiske er at vi som ikkje kan byggja noko
hus for Gud, er dei Gud vil bruka til å byggja sitt hus. Moses
kunne heller ikkje gjera anna enn å gjera alt, nøyaktig etter det
biletet han fekk på fjellet (2 Mos 25,9). Dei mange kapittel Gud
brukar i ordet sitt for å skildra detaljane i Tabernaklet og Templet,
viser at desse må ha vore viktige for han, endå dei berre var etterlikningar og skuggar av Guds eigentlege hus, det åndelege huset –
bygd av levande menneske og kalla for Guds forsamling.

Ei forsamling for Gud
Forsamlinga tilhøyrer Jesus, ho er brura hans, kroppen hans, familien hans, våpenet hans mot urett, representantskapet for hans rike,
støtte og grunnvoll for sanninga, lyset for verda, saltet på jorda,
Herrens mektige tre som han sjølv har planta for å visa sin
herlegdom for ei verd i naud og undertrykking frå den vonde og
for å byggja på nytt det som låg nedrive og audt. Den er Guds arm
til å fullføra misjonsoppdraget og til å leggja alle fiendar til
skammel for hans føter. Og likevel; Ubrukelege til alt, om ikkje det
var for Guds nåde og kraft. Og han fører oss alltid fram i triumftog
i Kristus for å spreia kunnskapen om seg som ein ange på kvar
stad (2 Kor 2,14), heilt til Jorda er full av kunnskap om Herrens
herlegdom, slik vatnet dekkjer havbotnen. (Hab 2,14) Det hjelper
oss ikkje å sjå tilbake og lura på kvifor Kristi forsamling har blitt
snart 2000 år utan å ha vakse opp til mognad. Men vi kan godt
registrera at vi har eit stykke igjen og strekkja oss etter den
draumen vi finn i Guds hjarta.
I desse tider er det viktig å ha fokuset på å byggja Guds
forsamling sterk. La oss forstå at:
«Kristus elska kyrkja og gav seg sjølv for henne, så han kunne gjera
henne heilag og reinsa henne med badet i vatn, i kraft av eit ord. På
den måten ville han stilla henne fram for seg i herlegdom utan den
minste flekk eller rynke. Heilag og lytefri skulle ho vera» (Ef 5,25–27).
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I Efesarbrevet kapittel fire talar Paulus om at Jesu gåver til
forsamlinga. Dei er gitt for å utrusta alle dei heilage til teneste for
Gud, slik at Kristi kropp kan byggjast opp, nå fram til einskap i
trua og bli mogen, åndeleg fullvaksen og lik Jesus i alle ting.
«Så skal vi ikkje lenger vera umyndige småborn, ikkje bli kasta hit og
dit og drivne omkring ved kvart vindpust av ny lære, så vi blir eit
bytte for menneska sitt falske spel og villfaringa sine listige kunster.
Nei, vi skal vera trufaste mot sanninga i kjærleik og i eitt og alt veksa
opp til han som er hovudet, Kristus». (Ef 4,14–15)

Bakgrunnen vi ser alt mot, må vera heile det lyset som Bibelen gir
oss av Jesus som Herre og Messias, som menneske og som Gud,
som den som har all makt i himmel og på jord, den som skal fylla
alt i alle og som skal koma igjen og døma levande og døde, og føra
fram ein ny himmel og ei ny jord der rettferd bur. Forsamlinga er
til for Gud. Og fordi ho er for Gud, vil ho óg vera for menneske.
Uttrykksform og stil vil variera med tidene som endrar seg. Ulike
kulturar i by og land vil setja ulike preg på korleis uttrykket av
Jesus blir formidla. Men Jesu kross skal likevel ikkje mista si kraft.
Guds forsamling skal vera som ein by på eit fjell, som uttrykkjer
Jesus i all sin herlegdom. Guds rikes kultur er ein kultur for alle
kulturar fordi han startar i det indre av mennesket og gjennomsyrer alt med si forandrande kraft. Det er berre viktig at vi ikkje set
oss sjølve i sentrum slik at våre behov, vår smak, vår stil og det
som passar oss, blir viktigare enn ønsket om at Jesus skal få
byggja oss slik han vil.

Det som ikkje hjelper oss, er å
setja oss sjølv i sentrum slik at
våre behov, vår smak, vår stil
og det som passar oss, blir det
viktigaste fokuset.

Ros og korrigering - like viktig for Gud
I den siste boka i Det nye testamentet, finn vi apostelen Johannes
på fangeøya Patmos. Han var der på grunn av Guds ord og vitnemålet om Jesus. I kapittel 2 og 3, dikterer Jesus brev som Johannes
skal skriva ned til bodberarane for dei sju forsamlingane i Vesle–
Asia. Jesus sjølv sender sine ord, fordi han byggjer.
Vi trur sjølvsagt at heile Bibelen, inkludert alle desse breva, er
til alle forsamlingar, no som då, sjølv om dei er spesifikke både i
innhald og adresse. Uansett må det vera slik at det Jesus meinte
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Vi må forstå at det Jesus rosar dei
for, er like viktig for han som det
han korrigerer dei for.

den gongen, meiner han framleis, like oppteken som han er av å
byggja si kyrkje på jorda.
Når vi les desse breva, ser vi at alle forsamlingane får ros av
Jesus for ting dei ved Guds nåde har vore uthaldande i og lukkast
med. Dei fleste av dei får også hjelp til å forstå på kva punkt dei
har tillate ting som gjer at Guds hus blir ureint og verdsleg. Vi må
forstå at det Jesus rosar dei for, er like viktig for han som det han
korrigerer dei for.

Han kjem til å lukkast i arbeidet
Gud er like oppteken idag som den gong Bibelen vart skriven, av å
sjå borna sine veksa opp. Jesus som er hovudet for si forsamling
må få tala til oss gjennom ordet. Slik kan vi høyra kva Anden seier
til forsamlingane og arbeida frimodig saman med byggmeisteren.
Midt i utfordringane vi måtte oppleva, kan vi vera sikre på at han
vil lukkast. David bar i hjarta sitt, Guds draum om ein bustad for
sitt namn, og var meir oppteken enn nokon av å byggja eit hus for
Gud. Men Gud tala til David og sa: «Eg skal byggja eit hus for
deg!» (2 Sam 7,11) Og så finn vi stor motivasjon til bønn, når vi
veit at:
«Dersom Herren ikkje byggjer huset, arbeider bygningsmennene
fåfengt!» (Sal 127,1) ■
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ARTIKKELSERIE: DE SJU MENIGHETENE I ÅPENBARINGEN

#1
Eit brev til hjelp i byggearbeidet
Jesu omsorg for alle sine kjære forsamlingar, inkludert
våre, får han til å senda eit lite brev til hjelp - adressert
til forsamlinga i Efesos - men også gjeve til alle som
ønskjer å høyra kva Anden seier:
«Skriv til engelen for forsamlinga i Efesos:
Tekst: Norleif Askeland,
norleifas@gmail.com

Dette seier han som held dei sju stjernene i si høgre hand, han som
går omkring mellom dei sju gull-lysestakane: Eg veit om gjerningane
dine: Du har streva, og du har halde ut. Eg veit òg at du ikkje kan
tola dei vonde. Du har prøvd dei som kallar seg apostlar, men ikkje er
det, og du har funne at dei er løgnarar. Du har halde ut, og du har
tolt mykje for mitt namn skuld og ikkje trøytna. Men dette har eg imot
deg: Du har gjeve opp din første kjærleik. Kom i hug kvar du stod før
du fall. Vend om og gjer dei gjerningane du gjorde før! Elles kjem eg
til deg og tek lysestaken din bort – om du ikkje vender om. Men den
ros skal du ha, at du hatar gjerningane til nikolaittane, slik eg sjølv
gjer. Den som har øyre, høyr kva Anden seier til forsamlingane! Den
som sigrar, vil eg la eta av livsens tre, som er i Guds paradis».
(Op 2,1–7)

Norleif Askeland, gift med Bente. Busett
på Sotra. Tre vaksne barn og to barnebarn.
Lærar på Bergen Bibelskole, kursleiar i Folk
Bibelskole og forsamligsleiar på Sotra.

Ris og ros
Kvar gong eg har høyrt nokon dela frå dette brevet, har det vore
om det Jesus korrigerer forsamlinga for, nemleg at dei hadde gitt
opp den første kjærleiken. Men då eg las brevet ei tid tilbake, var
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det som Herren tala til meg og sa: «Det er også viktig for meg, det
eg har å rosa dei for.»
Jesus uttrykkjer seg ekstremt kortfatta i desse breva. Det gjer
oss endå meir avhengige av å høyra kva Anden seier til forsamlingane. Vi får ha ei audmjuk innstilling med bøn om å høyra rett. Eg
vil heller ikkje gå inn på heile innhaldet, men fokusera spesielt på
to område.

Jesus uttrykkjer seg ekstremt
kortfatta i desse breva. Det gjer oss
endå meir avhengige av å høyra
kva Anden seier til forsamlingane.

To viktige område
Det eine er kampen for Guds sanne ord og det livet eit sant evangelium fører til i folks liv. Det andre må vera evnatil å behalda den
første kjærleiken.
Vi ser den nære samanhengen mellom lære og gjerningar, både
i det Jesus rosar dei for og i det han korrigerer hjå dei. Det hadde
kome vonde menneske som gav seg ut for å vera apostlar, men
som vart avslørte som løgnarar. Desse var ikkje velmeinande
menneske som hadde misforstått teologien og var umodne på einskilde område. Dei var truleg folk som hadde sin eigen agenda, som
søkte makt og posisjonar og kom i vegen for at Jesus kunne få det
han ville ha. Vi finn mykje støtte elles i Bibelen for å tru det.
Paulus førebudde dei på dette då han tok avskil med dei eldste i
Efesos i Miletos:
«For eg veit at når eg er borte, vil det koma inn iblant dykk grådige
ulvar som ikkje sparer flokken. Og mellom dykk sjølve skal det stå
fram menn som fer med falsk lære og vil lokka læresveinane med seg.»
(Apg 20,29–30).

Forholdet til Guds Ord
No hadde dei erfart det. Men dei hadde også trufast halde ut i å
vaka over og rettleia flokken i samsvar med dei apostoliske overleveringane og den sunne læra. Dei første kristne held seg trufast til
læra frå apostlane, til fellesskapet, brødsbrytinga og bønene (Apg
2,42). Dei mykje omtala «fire B-ane» har ein viktig plass hjå dei
fleste norske kristne. Men kva vil det seia for oss i dag at vi held
oss trufast til den apostoliske læra?
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Det gjeld å ha så mykje å tru på det
vi trur på, at vi kan halda ut. Det
gjeld å ha så mykje å leva for at vi
ikkje treng å døy forgjeves.

Alle apostoliske skrifter i NT byggjer på guddommelege møter
med, og gudgitt openberring av, Jesus Kristus, både som grunnvoll
og endemål. Han er alfa og omega, opphavet og enden. Skal vi
saman leva liv som uttrykkjer Guds lys for verda, den herlegdomen
som strålar i Kristi ansikt (2 kor 4,6), er det essensielt at vi har sett
Jesus, hans kropp og hans rike.
Det er ikkje gitt at vi får alt dette berre gjennom oss sjølve. Vi
treng dei gåvene som Jesus har gitt til lekamen sin for at vi skal
kunna sjå han, leva hans liv og gjera hans gjerning.
På same tid som vi for alt i verda ikkje må bli reaktive
menneske som syt og klagar og finn feil hjå alt og alle, må vi vera
uthaldande i kampen for Guds ord. Fordi vi kan ikkje byggja eit
hus for Gud som er tilpassa vår eiga meining, det som passar for
oss, kva som er tiltalande for folk rundt oss, men som tilslutt er
noko anna enn Kristus i heile sin natur og i alt sitt uttrykk.
«… lat oss halda ut i det løpet som ligg framfor oss, med blikket fest
på Jesus, trua sin opphavsmann og fullendar. For å få den gleda som
venta, heldt han ut på krossen utan å bry seg om skamma, og han har
sett seg på høgre sida av Guds kongsstol. Ja, tenk på han som heldt ut
ein slik motstand frå syndarar, så de ikkje trøytnar og blir motlause».
(Heb 12,1–3)

Det gjeld å ha så mykje å tru på det vi trur på, at vi kan halda ut.
Det gjeld å ha så mykje å leva for at vi ikkje treng å døy forgjeves.

Nikolaittane
Forsamlinga i Efesos får ros for at dei hatar gjerningane til nikolaittane, slik Jesus også seier at han sjølv gjer. Det er uklokt å lata
som om dette ikkje har relevans til vår tid. Også her må vi forstå
nikolaittane sine gjerningar ut frå samanhengen med nikolaittane
si lære.
Denne gnostiske sekta meinte, som dei fleste innan gnostisismen, at det åndelege var opphøgd over det kroppslege og
dermed også praktisk livsførsel. Dei meinte at evangeliet avlyste
alle krav om å halda seg til Guds lov og at den reine sjela var
upåverka av den syndige menneskenaturen. Dei meinte at nåden
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gav mennesket ei teknisk og åndeleg frelse utan at den måtte føra
til endringar i livet og at nåden gav fridom til å følgja alle slag
syndige lyster. Praktisk og aktiv synd ville aldri påverka verken
frelsa eller den åndelege tilstanden hjå eit menneske, fordi den
høyrde til den delen av mennesket som var kjøt og blod, men ikkje
ånd. Altså var frelsa ordna av Gud utanfor oss og trong ikkje å
koma til uttrykk i den frelste sitt liv.
Om ein til dømes reknar seg frelst på grunn av rituelle handlingar der ein sjølv har ein passiv rolle i frelsesprosessen og lever i
synd utan å rekna Jesus som Herre i livet, er slektskapet til nikolaittane si lære så stor at det for lengst har fjerna grunnlaget for ei
rein og heilag brur som berre tilhøyrer Kristus.
Ut frå dette, vil det vera enkelt å forstå at gjerningane til nikolaittane ikkje skilde seg frå det syndige livet i verda. Men Guds
forsamling må elska det Gud elskar og hata det Gud hatar. Jesus
byggjer ein by der ingenting ureint kjem inn. Han pyntar ei brur
som skin med hans herlegdom, rein, vakker og lik han sjølv. Han
byggjer eit hus, der han sjølv kan finna kvile.

Jesus byggjer ein by der ingenting
ureint kjem inn. Han pyntar ei brur
som skin med hans herlegdom,
rein, vakker og lik han sjølv. Han
byggjer eit hus, der han sjølv kan
finna kvile.

Kjærleiken til Gud
Utfordringa dei fekk, var å venda om frå det at dei i kampens hete
hadde gitt opp den første kjærleiken. Eg ser det som eit vågestykke
å forklara ting rundt dette. Likevel vil eg dela nokre tankar eg sit
med, så får Anden hjelpa oss til å høyra der vi treng å høyra.
Det er ikkje eit ukjent fenomen verken i Bibelen eller i kyrkjehistoria at sjølv om truslære og trusforsvar blir godt ivareteke,
greier ein ikkje alltid balansen med andre gode ting. Sjølv kampen
for det rette kan erstatta den plassen Gud skulle hatt i den personlege kjærleiksrelasjonen med han. På den andre sida, vil vi aldri sjå
at Gud får den forsamlinga han vil ha om ikkje Guds ord fårvera
det avgjerande både for lære og liv. Vi må greia å ta vare på den
første kjærleiken samstundes som vi held urokkeleg fast på heile
Guds ord. Vi forstår korleis begge sidene heng saman når Jesus
seier: «Den som elskar meg, held fast på ordet mitt». (Joh 14,23)
Job hadde fleire vener som alle tilnærma seg utfordringane
hans ut frå kvar si telogiske overtyding. Sofar var kanskje den
mest dogmatiske av dei og bar fram læra si med fordømande arro		
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Sjølv kampen for det rette
kan erstatta den plassen Gud
skulle hatt i den personlege
kjærleiksrelasjonen med han.

ganse og sjølvtrygt hovmod - ikkje heilt ulikt deler av debatten no
for tida.
På den andre sida er det mange som søkjer den individuelle og
nære relasjonen til Gud i tilbeding og beundring. «Å berre vera
med Gud», har blitt eit begrep vi ofte møter på. Eg trur dette er
noko forsømt som endå meir treng å bli ein del av alle kristne sine
liv, inkludert mitt eige. Draumen er likevel at det aldri må bli
motsetnader og enten eller, men at kjærleiken til Gud må bli
utgangspunktet for alt det andre som heller ikkje må forsømast.
Først i tid

Uttrykket «den første kjærleiken» kan vera vanskeleg å forstå, og i
nokre tilfeller trur eg uttrykket viser tilbake til måten mange av dei
hadde elska Gud på i starten av si kristne vandring. Det kan sjå ut
som om kjærleiken hadde motivert fram gjerningar og frukt, som
dei no må venda om og gjera på nytt. Dei måtte ikkje gløyma kvar
dei hadde stått før. Kanskje «kvar de stod», viser til ei posisjonering
i kjærleiksrelasjonen til Gud. Bibelen åtvarar også andre stader mot
å la kjærleiken bli kald. I den siste tida skal dette skje med mange
(Mat 24,12).
Som hjå tessalonikarane vil det alle stader der kjærleiken til
Gud er ekte, også vera mange gode arbeidarar og gode gjerningar
(1 Tess 1,3).
Først i kvalitet

Men er det ikkje meir naturleg å elska Gud meir etterkvart som ein
ser meir av han og lærer han meir å kjenna? Kan det vera at «den
første kjærleiken» betyr at Gud har vår kjærleiks første plass? Peter
fekk spørsmålet: «Simon, elskar du meg meir enn desse» (Joh
21,15)? Jesus sa: «Den som elskar far eller mor meir enn meg, er
ikkje verd meg» (Matt 10,37).
Hjå forsamlinga i Tessalonika vaks kjærleiken i takt med trua
(1 Tess 1,3). Det er vanskeleg å skilja kjærleiken ein har til
kvarandre frå kjærleiken ein har til Gud, for den som ikkje elskar
bror sin har ikkje kjærleiken til Gud i seg (1 Joh 4,20).
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Først i Gud

La oss sjå på ei tredje tilnærming som både er kronologisk og
kvalitativ.
Den kjærleiken som eksisterte før alt anna, er ein feilfri, trufast
og evig paktskjærleik mellom Far og Son og Den heilage ande. Vi
kan elska Gud fordi han har elska oss først. Vi kan elska kvarandre
som han har elska oss. Denne kjærleiken sona alt i himmelen og
alt på jorda og skal føra alt til fullending. Å leva i pakt med Gud
og kvarandre er ei praktisk synleggjering av denne første paktskjærleiken som berre går tilbake til Gud sjølv. Gud er kjærleik.

Draumen er likevel at det aldri
må bli motsetnader og enten eller,
men at kjærleiken til Gud må bli
utgangspunktet for alt det andre
som heller ikkje må forsømast.

Jesus byggjer ikkje ei verksemd. Han byggjer ei brur for seg sjølv
som er heilag, rein og uflekka av denne verda, og som gjer seg klar
til å møta brudgomen. Denne reinleiken kjem av eit vassbad i
ordet. Å kjenna Gud er meir enn å føla hans nærvær, meir enn ei
personleg forståing av å vera elska, sjølv om det både er fantastisk
og enormt viktig. For å laga ein heilstøypt kristen som elskar,
fryktar og tener Gud, trengst ein heil bibel. For å byggja Guds
forsamling må vi ha menneske som lever av kvart ord som går ut
frå Herrens munn. Det som vert bygd på grunnvollen Kristus, vil
likna på han. Det som vert bygd på noko anna, vil tilslutt likna på
verda. ■
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INSPIRASJON

Jeg, en utholdende klovn?

Er vi villige til å bli ansett som klovner av 1 000
mennesker hvis det kan føre til at ett menneske får livet
sitt snudd på hodet? Og er vi villige til å være det resten
av livet?

Tekst: Rasmus Rimestad,
rasmusrim@gmail.com
Rasmus Rimestad er utdannet lærer og bor
i Groruddalen i Oslo sammen med kona,
Anette, tre barn og en visjon om å se Norges
største by fylt med husmenigheter.

Kalkulatoren
Jeg var ung, og jeg hadde tatt med meg kalkulatoren min på
Danmarksferie. Jeg var i gang med å lage kalkulatorspillet «hesteveddeløp», - et spill som skulle spre seg på Skien videregående
skole like fort og langt som tomatsuppa til minstejenta mi. Jeg var
derfor litt irritert da en mann på toget begynte å ta kontakt med
meg. Han kommenterte kalkulatoren min, tok fram sin egen primitive lille Tamagotchi, og ville ikke innse at jeg var opptatt! Etter
kanskje fem forsøk fra hans side, ga jeg opp, og la vekk kalkulatoren. Det som fulgte var en hyggelig og interessant samtale.
Denne mannen var en utholdende klovn. Hvor mange av oss
ville prøvd å komme i kontakt med en person på et offentlig transportmiddel fem-seks ganger, når denne personen så tydelig er
fordypa i noe annet? Men han lyktes, og av alle de tinga jeg har
opplevd på turer til familie i utlandet, er dette noe av det jeg
husker best.

Bussen til Guildford
Vi hopper over noen år i spillelista om livet mitt og går, etter en
klein reklamesnutt for trådløs overføring av tanntråd, videre. Jeg
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var i England, hadde tatt imot Jesus omtrent ett år tidligere, men
var forvirra og usikker. Jeg var derfor reist ut i den store verden
for å se om jeg kunne finne Gud der. Særlig lykkelig var jeg ikke,
der jeg satt på en buss til Guildford på vei til et nytt vikarbyrå.
Bussen stopper – noe busser ofte gjør. Ja, noe som faktisk er helt
nødvendig for at de skal kunne ha noen som helst slags funksjon i
det moderne samfunn - og inn kommer en erketypisk, kristen
ungdom. Trygg, veltrent, med en svaiende måte å gå på, og en
T-skjorte der teksten «Harley Davidson» er bytta ut med «Holy
Divine Son». Bussen kjører, og jeg kjenner på en lengsel. Denne
unge mannen ser ut til å ha de svara jeg lengter etter. Etter en
stund kommer han, tro det eller ei, bort til meg, og vi veksler trefire ord der han spør meg om jeg har funnet en menighet. Dessverre oppdager han etter rundt ett minutt at han må av bussen, sier
farvel og går. Og jeg sitter igjen, skuffa som en mygg på et
oppblåsbart badedyr. Her sender Gud en trygg, kristen ungdom i
min vei, og så må han av etter at vi bare har veksla noen intetsigende ord.
Jeg forteller ikke denne historien for å kritisere denne
ungdommen. Jeg har sikkert tråkka i akkurat den samme servelaten selv – flere ganger. Men det er interessant å sette disse to
møtene opp mot hverandre. Jeg tror at gutten på bussen opplevde
at Gud ville at han skulle snakke med meg en god stund før han
torde å gjøre det. Dessverre ville han ikke ta sjansen på å ende opp
som en klovn – ta feil - før han hadde en rømningsvei – stoppet
han skulle av på – innen komfortabel rekkevidde.

Dette handler om at det å tørre å
dumme seg ut, er en uunnværlig
ingrediens i den medisinen som
Jesus autoriserte oss til å dele ut
reseptfritt og gratis.

Bjørn Eidsvåg
Bjørn Eidsvåg har en sang som heter «Klovner» som handler om
akkurat dette. Refrenget er slik:
Og får me sjå eit ishjerta så smelte
eller hørra ein statue le
Eller får me sjå eit forsvarsverk så velte
og eit levande menneske bak det
Eller får me kjenna varmen strømma på
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i eit rom der det før va kaldt så is
eller sjå ein nerslått reisa seg og stå
så rak og stolt på kongevis
Ja, då e det det samme om det e klovnar me e
te allmenn lått og løye
Når me får sjå små mirakler så skjer
då får det’kje ver så nøye.
Dette handler om at det å tørre å dumme seg ut, er en uunnværlig
ingrediens i den medisinen som Jesus autoriserte oss til å dele ut
reseptfritt og gratis. Da jeg oppdaga det, kom jeg for første gang i
livet mitt i den situasjonen som beskrives i Lukas 14,28. Om
mannen som måtte sette seg ned og regne ut om han hadde råd til
å bygge et tårn, før han bygde det. For det å være en klovn, var
plutselig mye mer utfordrende enn en del andre ting som Bibelen
oppfordrer oss til.
Av og til snakker jeg med meg selv. En samtale jeg av og til har, er
som følger:
«Er jeg villig til å dø for Jesus?»
«Ja.»
«Er jeg villig til å gå i fengsel for Jesus?»
«Ja.»
«Er jeg villig til å bli torturert for Jesus?»
«Ja.»
Hvorfor er det så lett for meg å svare «ja» på disse spørsmåla? Kan
grunnen være at alle disse konsekvensene av å være kristen er
totalt urealistiske i Norge i dag? Men hva med spørsmålet som
Bjørn Eidsvåg har stilt meg det siste året: «Er jeg villig til å oppføre
meg på en sånn måte at jeg blir ansett som en klovn på arbeidsplassen og i nabolaget? Og er jeg villig til å fortsette å oppføre
meg akkurat sånn – resten av livet?». Det er et spørsmål det straks
er vanskeligere å svare «ja» på. For det kan være at Jesu respons
er: «Flott! Sett i gang!»
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Den nye jobben
For fire år siden begynte jeg i en ny jobb som lærer. Jeg bestemte
meg for at jeg skulle tilby meg å be for alle på jobb som hadde en
sykdom eller en skade. Jeg holdt løftet i begynnelsen, men
problemet var at ingen ble helbreda. Jeg måtte da sette meg ned og
regne på dette. Hva om jeg ber for folk ukentlig fram til pensjonsalderen uten at noen blir helbreda? Det er lett å være frimodig i en
uke på en teamtur hvor vi ikke kjenner noen. Men er vi villige til å
gjøre det å være klovner i hverdagen og i nabolaget til en livsstil?
Den største frivillige klovnen av alle må ha vært Jesus. Den
selverklærte Guds sønn har helbreda syke og vekt døde i tre år. Nå
henger han på et kors. Han vet at han kunne ha ødelagt hele jorda
med et lite ord. Legioner av engler med VIP-medlemskap på SATS
står til hans disposisjon. Men han er villig til å bli ansett som en
klovn for å hjelpe nettopp de menneskene som er publikum i sirkus
Golgata. Som sitter og ler og kaster tomater.

Den største frivillige klovnen
av alle må ha vært Jesus. Den
selverklærte Guds sønn har
helbreda syke og vekt døde i tre år.
Nå henger han på et kors.

Vi, utholdende klovner?
Spørsmålet jeg ønsker å stille både meg selv og deg, er det
følgende: «Er vi villige til å bli ansett som klovner av 1 000
mennesker hvis det kan føre til at ett menneske får livet sitt snudd
på hodet? Og er vi villige til å være det resten av livet?». Jeg for
min del håper at jeg hver dag vil være klar til å svare som Bjørn
Eidsvåg: «Ja, då e det det samme om det e klovnar me e / te
allmenn lått og løye / Når me får sjå små mirakler så skjer / då får
det’kje ver så nøye.». ■

		
87

Returadresse:
Kristent Nettverk, Kanalveien 66, 5068 BERGEN
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