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LEDER

Gi det videre!

Livet med Gud er en livslang vandring, ikke et
tidsbegrenset prosjekt. Herren har lovet å være med alle
slags dager.

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

I høst besøkte jeg et land i Asia der jeg møtte kristne som forfølges
for sin tro på Jesus. Folk delte sterke historier om barn som nektes
skolegang, hus som brennes ned og familier som må rømme landsbyer for å berge livet. Å møte troen og motet til disse menneskene
var overveldende. De lar seg ikke skremme, men holder fast på
troen på Jesus uansett.
I Norge opplever vi ikke slik forfølgelse, men det finnes andre
måter å stoppe oss på. Det merkes kanskje ikke så godt i første
omgang, men resultatet er ofte vel så effektivt som åpen forfølgelse. Når kjærligheten til penger, posisjon og anseelse blir større
enn kjærligheten til Jesus, blir vi tause og forsiktige, og vitnesbyrdet om Jesus blir borte. Forholdet til Jesus kjølner, og fokuset
på oppdraget Gud har gitt oss blir utydelig.
Heldigvis er det mange som elsker Jesus i Norge. Når vi elsker
Jesus blir vi mer opptatt av å følge han og gjøre det han har bedt
oss om, enn av å tilpasse oss omgivelsene. Da vitner vi om Jesus
og forkynner evangeliet til de som ikke tror, hjelper andre
mennesker i nød selv om det koster penger og fritid, og ber for
naboer og venner.
Når vi forkynner evangeliet gir det stor frukt, fordi vi gir Den
hellige ånd noe å arbeide med. Det er Den hellige ånd som overbeviser mennesker slik at de får tro på Jesus. Denne arbeidsforde4

lingen mellom Gud og oss er et spennende arbeidsfellesskap i
misjonsoppdraget Jesus har gitt oss. Det handler om livslang etterfølgelse av Jesus, ikke evaluering av kortsiktige resultater. Bibelens
gjentatte oppfordringer til å leve i tro og ikke bli motløse viser oss
hvor sentralt dette er.
I denne utgaven av bladet FOLK vil vi sette fokus på tro og
utholdenhet, og det å fullføre løpet. I møtet med Jesus får vi tro
– en tro som ser lengre enn kortsiktige resultater og som gir
perspektiv i hverdagen. Når vi leser intervjuene med Joel og Elvie
fra Filippinene, og med Tony Jessen, ser vi hvordan mennesker fra
forskjellige kulturer møter livets realiteter med tillit til Jesus. Vi får
også lese hva Elisabeth Erlandsen skriver om Guds hjelp i møte
med frykt og angst tidlig i livet. Artiklene «Løfter i ørkenen» og
«Pilgrimsliv – noko som er større enn deg sjølv» viser hvordan
Guds ord hjelper oss til å leve i tro og utholdenhet. «I dødsskyggens dal» er en sterk historie om hvordan Gud er nær midt i det
største mørket, og at det finnes en veg ut. I artiklene «Vær en
maratonløper» og «På tomannshånd med Gud» får du konkret hjelp
til å leve nært Gud når livet stormer rundt deg.
Vi vil at denne utgaven av bladet FOLK skal styrke deg i vandringen med Jesus slik at du kan fullføre livsløpet med tro og tillit
til Gud.
God lesning! ■

Når vi elsker Jesus blir vi mer
opptatt av å følge han og gjøre
det han har bedt oss om, enn
av å tilpasse oss omgivelsene.
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INTERVJU

Med livet som innsats

Elvie og Joel forteller med stort engasjement og
innlevelse om arbeidet de står i på Filippinene.
Kjærligheten til mennesker og overgivelsen til Gud
skinner gjennom i alt de sier.
Det er en varm sommerdag på Kristent Nettverks sommerkonferanse, Lys og Salt, på Hedmarktoppen. Vi møter filippinske Elvie
og Joel i den avkjølende skyggen fra trærne. Latter, smil og ekte
engasjement preger dem og fellesskapet de har med sine norske,
kristne søsken.
I løpet av de siste ti årene har Elvie og Joel vært med å plante
over 40 menigheter i områdene de arbeider i på Filippinene. De
forteller om et stort sosialt arbeid hvor de driver med skole for
barn og voksne, hjelp til mennesker i krigsrammede områder og
arbeid i fengsler der de besøker de innsatte og gir dem Guds ord og
evangeliet. Det sosiale arbeidet er fantastiske døråpnere, men aldri
målet, sier de tydelig. Målet er at evangeliet skal bli forkynt til alle
mennesker.

Tekst:
Eilén Askeland Olsen,
eilenaskeland@gmail.com

Foto:
Vegard Johan Olsen
vgolsen@gmail.com

Gode ordtak
– Ikke alle mennesker forstår helt hvorfor vi kristne kommer til
dem med hjelp. Vi kommer fordi vi elsker dem, er det enkle svaret
Elvie gir.
– Jeg har bare lyst til å dele den kjærligheten som jeg har fått
av Jesus.

Vi møter filippinske Elvie og Joel på
sommerkonferansen Lys og Salt.
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Som lærer for barn og voksne er Elvie bevisst på hvordan og hva
hun underviser. I lese- og skriveopplæringen lar hun studentene
jobbe med ordtak og sitater. Etter hvert begynner studentene å
merke at ordtakene de jobber med forteller et godt budskap, og at
det gjør noe med dem. Da kan Elvie fortelle at setningene ikke bare
er gode ord, men at de er hentet fra Bibelen. Hun kan fortelle dem
Bibelens budskap om Jesus, og utfordre dem til å ta i mot frelse.
Elvie: Etter hvert merker studentene at ordtakene forteller et godt budskap, og at det gjør
noe med dem.

Guds kjærlighet som har
satt hans hjerte i brann, og
den kjærligheten er for alle
mennesker.

Diskuterer ikke teologi
Joel forteller at de møter mange mennesker med andre religiøse
bakgrunner og egne teologier.
– Men vår oppgave er ikke å diskutere teologi. Det leder ingen
vei. Det er evangeliet som er kraft til frelse, og vi viser Guds kjærlighet i praksis. Vi spør gjerne «hva kan jeg gjøre for deg?» Det
åpner mange dører for evangeliet.
Joel bruker ofte det brennende hjertet, logoen til Kristent Nettverk, til å starte samtaler om Guds kjærlighet. Det er Guds kjærlighet som har satt hans hjerte i brann, og den kjærligheten er for
alle mennesker.

Modig på grunn av Jesus
Elvie og Joel sitt oppdrag er å bringe evangeliet ut til alle
mennesker. Åpenbaringen av Gud og hans plan styrer hvordan de
lever livene sine, og hvordan de velger å bruke hverdagen sin.
Sammen med sin 11 år gamle datter bor og arbeider de i områder
med store politiske og religiøse spenninger. Å måtte risikere livet
sitt for evangeliets framgang er en reell mulighet.
– Men jeg er modig på grunn av Jesus, sier Elvie. – Jeg bare
gjør det som han befaler.
Er dere noen ganger redde?
– Redsel forsvinner når du har Jesus. Hans kraft og fred
erstatter frykt, forteller Joel overbevisende.
– Vi er mange ganger i farlige situasjoner, men det er så viktig
å være villige til å betale prisen og gi seg helt til Herren. Villighet
og lydighet må prege hans disipler. Når vi skal forkynne evangeliet
går det an å gjøre det «profesjonelt», med ulike metoder og strate8

gier – men det er ikke Guds metode. Vi arbeider på en åndelig
måte. Gud leder oss i alle situasjoner, og han gjør slik at vi ikke
blir overmannet av frykt. Vi må leve overgitt og med full tillit til
den levende Gud. ■

I løpet av de siste ti årene har Elvie og Joel
vært med å plante over 40 menigheter på
Filippinene.

Gud leder oss i alle situasjoner,
og han gjør slik at vi ikke blir
overmannet av frykt.
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UTDRAG FRA BOKA ENDELIG MANDAG

Du kan gjenkjenne høstspråket

«Høsten sender ut signaler; den snakker. Hvis vi kan lære
oss å gjenkjenne høstspråket, er jeg overbevist om at vi
som enkeltmennesker og menigheter vil oppleve et
gjennombrudd i å se mennesker ta imot Jesus,» skriver
Arne Skagen.

kommer Endelig mandag!

andag er en befriende bok
et som Gud kaller alle kristne
hverdagen.

spirerer og oppmuntrer
humor og praktiske eksempler.

angelisering” får en ny mening
innhold, og Arne G. Skagen
er at evangelisering er en
r spesielt interesserte.

på www.proklamedia.no

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

HØSTEN ER MODEN. Det slo vi fast i kapittel to. Nå skal vi se at
høsten har et språk. Høsten sender ut signaler; den snakker. Hvis vi
kan lære oss å gjenkjenne høstspråket, er jeg overbevist om at vi
som enkeltmennesker og menigheter vil oppleve et gjennombrudd i
å se mennesker ta imot Jesus.
Bibelen forteller oss at Gud har lagt evigheten i menneskenes
hjerter. Alle mennesker bærer på en lengsel etter evigheten, etter
Gud. Men ikke alle er klar over at det er Gud de lengter etter. For å
fylle tomrommet etter Gud tyr mange til religioner, alternativ tenkning, healing, engleskoler og mye annet. Mange er oppriktige i sin
søken, de ønsker virkelig å finne meningen med livet. Det er ingen
grunn for kristne til å trekke på skuldrene av deres oppriktige
søken.
Evighetslengselen som Gud har lagt ned i hvert menneskes
hjerte, må få et uttrykk. Den søker et språk. Men den snakker
sjelden i store bokstaver. Mange ganger tyr den ikke til ord i det
hele tatt. Likevel kan høstspråket høres, for den som har et våkent
øre.

10

HUSKER DU PRATEN du hadde med kollegaen på jobben – da han
delte noen personlige ting med deg? Eller naboen som fortalte at
hun var blitt syk? Telefonsamtalen som du tenkte å ta – for å
oppmuntre en fjern slektning som var havnet på sykehjem?
Medstudenten som under lunsjen i kantinen lot det skinne
gjennom at han rett som det er føler seg ensom og forlatt her i
verden?
Alt dette kan være høstpråk. Grunnen til at mennesker sender
ut disse signalene når de er sammen med deg, er at du har svaret
på innsiden: Jesus Kristus, han som kaller seg «veien, sannheten og
livet.»
«Men hva om det jeg hører ikke er høstspråk», vil du kanskje
innvende. «Hva om jeg handler på det jeg opplever, og så oppdager
at det er feil?»
Jeg vil snu på det og si: «Tenk om det er riktig! Tenk om det
virkelig er høstspråket du hører!» Så lenge du er deg selv, så lenge
du formidler Jesu kjærlighet og omsorg på en oppriktig måte, vil
mennesker uansett få et glimt av Jesus.
«Jeg hørte at du ikke har det så enkelt for tiden. Er det noe jeg
kan gjøre for deg?» En enkel setning blir starten på en samtale som
fører til frelse for et menneske. «Jeg har bedt for deg i det siste, og
vil du skal vite at Gud ser deg og bryr seg om deg.» Varme og
oppriktige ord, som bygger en bro mellom deg og den andre, en
bro som Guds kjærlighet kan spasere over. (...)

Grunnen til at mennesker sender
ut disse signalene når de er
sammen med deg, er at du har
svaret på innsiden: Jesus Kristus

DEN HELLIGE ÅND har mange navn i Bibelen. Han omtales blant
annet som talsmann, veileder og rådgiver. Disse funksjonene er
ikke begrenset til noen få situasjoner, som når vi leser i Bibelen
eller ber til Gud. Den hellige ånd ønsker å være vår talsmann,
veileder og rådgiver i alle livets situasjoner, på alle livets områder.
Dette gjelder ikke minst i høstarbeidet. Den hellige ånd er
evangelisten framfor noen. Han sår i menneskers liv, og han
høster. Han vil gi deg råd. Han vil veilede deg. Han kjenner dem
du omgås bedre enn de kjenner seg selv. Han vet hva de lengter
etter, og hva de til enhver tid trenger. Han har nøklene som kan
åpne stengte dører.
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Det er med andre ord ikke
bare evangelistene som skal
gjøre høstarbeidet, men hele
menighetskroppen.

Det er ikke bestandig godt å vite hva som er høstspråk, og
hva som ikke er det. Heldigvis har jeg alltid Den hellige ånd som
jeg kan spørre. Dette er min favorittmetode når det handler om
evangelisering, den eneste metoden jeg har tro på:
Spør Den hellige ånd! (...)
NÅR JEG HAR undervist om høstspråket i en menighet, hender det
at folk kommer bort til meg etterpå og sier: «Det er spennende det
du forteller. Men fungerer det i praksis? Kan hvem som helst lære
å gjenkjenne høstspråket? Kan jeg lære det?»
Under spørsmålet ligger et uuttalt resonnement: «Du er evangelist. Du har fått en spesiell gave til å gjenkjenne høstspråket. Det
er ingen sak for deg. Men det er forskjellige nådegaver og tjenester,
og vi er ikke alle evangelister. Derfor er det heller ikke alle gitt å
gjenkjenne høstspråket.»
Bibelen forteller oss ganske riktig at det er forskjellige nådegaver og tjenester. Paulus understreker at «hos hver enkelt gir
Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode.» Samtidig
minner han om at hensikten med tjenestegavene er å «utruste de
hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp.»
Det er med andre ord ikke bare evangelistene som skal gjøre
høstarbeidet, men hele menighetskroppen. Evangelistens fremste
oppgave er å utruste «de hellige» – deg og meg – til å utføre
jobben.
Da den oppstandne Jesus sa «dere skal være mine vitner»,
snakket han ikke til en gruppe av spesialutrustede evangelister.
Han snakket til hele disippelflokken, med de forskjellige gaver og
utrustninger som fantes i den. «Dere skal være mine vitner», sa
Jesus.
Vi er alle kalt til å vitne om Jesus, uavhengig av utrustning.
Vi kan alle lære å gjenkjenne høstspråket. Vi har alle fått Den
hellige ånd, han som er evangelisten med stor E.
ETTER ET SEMINAR kom en kvinne bort til meg og stilte den type
spørsmål jeg nettopp refererte: «Fungerer dette i praksis? Kan jeg
lære å gjenkjenne høstspråket?»

12

Noen dager senere ringte kvinnen til kabelselskapet sitt for å
si opp noen TV-kanaler hun ikke ville ha lenger. Hun oppga hvilke
kanaler hun ønsket å kvitte seg med, og hvilke hun ville beholde.
Blant dem hun ville beholde var God Channel. Da hun nevnte
den kristne TV-kanalen, sa kundebehandleren:
«Jeg er hindu.»
Opplysningen kom fullstendig uventet, som lyn fra klar
himmel. Like plutselig slo tanken ned i henne: «Høstspråket! Dette
må være høstspråket jeg hørte om på seminaret! Hvorfor i all
verden sier han ellers at han er hindu?»
Kvinnen svarer: «Jeg er kristen.»
Så forteller hun med noen få setninger hva vennskapet med
Jesus betyr for henne. Glede. Fred. Framtid. Håp.
«Jeg trenger det du har», sier kundebehandleren.
«Det kan du få. Det er bare å si ja til Jesus», svarer kvinnen.
Hun legger til:
«Du kan ta imot Jesus når som helst og hvor som helst. Til
og med på telefonen, hvis du ønsker det.»
«Det ønsker jeg», sier kundebehandleren. ■

Like plutselig slo tanken ned i henne:
«Høstspråket!
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INTERVJU

Tre kjappe spørsmål:

Camilla Evensen
Camilla Steen Evensen er 18 år, og bor i den lille perla
Øksnes, i Vesterålen.
Hvor lenge har du kjent Jesus?

Tekst: Elisabeth Erlandsen
elaisabeth@gmail.com

– Mine foreldrene har lært meg opp i troen på Jesus siden jeg ble født,
så jeg har bekjent meg som kristen helt siden jeg kunne snakke. Men
det selvstendige valget om å følge Jesus tok jeg som syvåring da jeg
bestemte meg for å la meg døpe.
Hva er det beste bønnesvaret du har fått?

– For ikke så lenge siden fortalte jeg Gud om hvor mye jeg savnet
vennene mine fra menigheten Kristent Fellesskap i Bergen. Jeg ba
ham åpne muligheten for meg til å møte dem før nyttår, hvis det var
hans vilje. Jeg vurderte å finne ei helg å reise ned, men nølte på
grunn av dyre flybilletter. På kvelden, samme dag, fikk jeg mail fra
lederen i Kristent Fellesskap i Øksnes, med invitasjon til lederweekend
i Bergen to måneder frem i tid. Flybillettene skulle menigheten dekke!
Jeg måtte bare rope ut en takk til Gud, som svarer så konkret på
bønnene våre!
Hvilken episode i Jesu liv beskrevet i Det nye testamentet ville du vært med på
og hvorfor?

Tenk deg den store gleden disiplene får når
de innser at Jesus har stått opp fra de døde
og står der sammen med dem. (Foto: Privat)

– Det må være da Jesus åpenbarte seg for disiplene etter hans død.
Tenk deg den store gleden disiplene får når de innser at Jesus har stått
opp fra de døde og står der sammen med dem. Det gav nok også stor
kraft og inspirasjon til å gå ut å forkynne det gode budskapet til
resten av verden! ■
14

PERSONLIG HISTORIE

Fars kjærlighet – også for meg

Selv om jeg hadde blitt et Guds barn, forstod jeg ikke at
jeg var et barn som alle andre Guds barn. Jeg trodde at
det livet Gud hadde for meg, var å ha det tungt og å
møte motgang. Andre kunne ha det godt, men slik skulle
det ikke være for meg. Men så overvar jeg en samtale
mellom en far og en datter som knekte koden for meg.
Tekst: Iris Anna Szakacs Eigel
iriseigel@gmail.com
Tilrettelagt av Norleif Askeland
norleifas@gmail.com
Iris Eigel er 23 år gammel og kommer fra
Oslo/Akershus. De siste to årene har hun vært
med i menigheten
Kristent Fellesskap i Bergen.
Våren 2014 fullførte hun et år på Bergen
Bibelskole. Dette er hennes vitnesbyrd.

Jeg har ofte hatt store drømmer, drømmer som angår mitt eget liv
og hva jeg skal få være med på. Men når jeg har delt drømmene
mine med andre mennesker som jeg kjenner og står meg nær, har
jeg blitt nedslått av at drømmene mine ikke er realistiske nok.
Responsen fra andre fortalte meg at jeg var en drømmer uten
bakkekontakt. Likevel var det noe inne i meg som virkelig ville
leve et velsignet liv som Guds barn.
Jeg gikk på Bergen Bibelskole, og der fikk jeg høre mange
sannheter som hjalp meg i vandringa med Gud. På slutten av året
var vi på teamtur til Bolivia. Der ble vi kjent med mange flotte
mennesker og en dag overvar jeg en samtale mellom en far og en
datter. Det var ikke bare at jeg hørte det som ble sagt, men
gjennom det som skjedde, fikk jeg se meg selv som elsket datter av
min himmelske Far.
Jeg ser foran meg en far som er oppslukt av datteren sin, så
konsentrert at ingenting kan forstyrre eller avbryte dem i deres
kommunikasjon. Pappa´en kjenner henne, vet hvordan hun
uttrykker seg og forstår hva hun mener. Datteren elsker sin far og
16

vet at hun er respektert og verdifull. Farens tilstedeværelse gir
trygghet og frihet til utfoldelse. Hans godhet skaper frimodighet til
å dele alt hun har på hjertet. Like selvsagt som at hun puster, er det
for henne at hun er elsket.
Gjennom denne hendelsen åpenbarte Gud for meg hvordan hans
farshjerte er når et av hans barn kommer til ham. Jeg fikk ny
forståelse av farens hjerte for sitt bortkomne barn (Luk 15,11–32).
Gud har gledet seg både over å planlegge oss og skape oss, og
enda mer gleder han seg over at vi lever sammen med ham. Han
gleder seg over de øyeblikkene når vi vender oss til ham, når vi
ikke gjør noe annet enn å være sammen med ham. Han er en
Pappa som har det vondt når vi har det vondt, som gleder seg
sammen med oss og som elsker å se at vi vokser og blir sterke.
Nå opplever jeg at Gud sier til meg: «Drøm stort! Jeg lengter
etter å herliggjøre meg gjennom deg».
Jeg vet at Gud gleder seg over alle sine kjære barn, også over
meg! Og jeg gleder meg over privilegiet av å få være hans barn.
For meg har det begynt å bety at jeg har liv og glede i overflod.
Det betyr også at jeg kan arbeidet ut fra en hvile i Guds nåde, at
jeg får del i Guds hjerte for andre mennesker. Hver dag kan jeg ta
opp korset og følge ham som la ned sitt eget liv for meg og for
alle. Ved tro har jeg har fått kraft til å være Guds barn (Joh 1,12).
■

Gjennom det som skjedde fikk jeg se
meg selv som elsket datter av min
himmelske Far.
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UNDERVISNING

Fred

I januar 2014 var det tolv år siden jeg mistet min beste
venn – morfar. Han var min trygge klippe i livet, men det
skjønte jeg ikke før flere år senere. Etter at morfar døde,
kom frykten inn i livet mitt.

Tekst: Elisabeth Erlandsen
elaisabeth@gmail.com
Elisabeth Mariann Erlandsen er
oppvokst i Sortland i Vesterålen,
for å være eksakt på den idylliske
plassen Rise. Året 2013 flyttet
hun til Bergen og begynte på
Bergen Bibelskole. Her skrev hun
dette emnestudiet om hva Bibelen
sier om fred. Nå studerer hun ved
høyskolen NLA i Bergen for å bli
barnehagelærer.

Jeg ble redd for å miste familien rundt meg for tidlig, redd for å
fly, ta båt, svømme, for vann, vind, høyder, edderkopper, osv.
Frykten ble etter hvert en så stor del av meg at jeg hadde
problemer med å leve et normalt liv som barn og tenåring. Det har
vært en hard og lang kamp som jeg aldri hadde mestret, om ikke
familien rundt meg hadde vært der og daglig sådd i meg Guds
fred.

Guds frelsesverk starter med fred
I Bibelen blir ordet fred satt opp som motsetning til ordet for frykt
og angst (Luk 24,36–38). Og siden fred er Gud og fra Gud, så vil
det motsatte – frykt – være fra og av det onde. Allerede i Første
Mosebok kan vi lese at Adam sier til Gud at han ble redd fordi han
var naken (1 Mos 3,9). Gud svarer med å spørre Adam om hvem
som har fortalt at han er naken. Jeg lurer på hvem som har fortalt
Adam om frykt. Går vi noen vers tilbake, ser vi at Gud gir Adam et
påbud (1 Mos 2,16–17). Om han spiser av frukten på kunnskapens
tre, vil han få kunnskap om godt og ondt. Idet Adam spiser av
frukten får han en forståelse av at det han har levd i er det gode,
og at det finnes en motsetning til dette, nemlig det onde. Det er her
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frykten kommer inn, sammen med kunnskapen om det onde. Adam
blir redd og kjenner på frykt.
Johannes skriver:
I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver
frykten ut. (1Joh 4,18)

Gud hadde en plan, allerede før Adam syndet og fikk kjenne på
frykt. I kjærlighet, fordi Gud elsket oss, sendte han sin Sønn for å
dø og for å frigjøre oss fra den ondes makt. Frykten og angsten er
erstattet med Guds kjærlighet og fred.

Han er altså opphavet til
freden – han er fred.

Guds geniale plan om å frelse verden starter her, første gang ordet
fred blir nevnt i Lukas evangelium, når Jesus blir født. Englene
synger:
«… fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!» (Luk 2,14)

Jesus kom til verden for å ta vår plass på korset. Han døde for å
vinne over døden. Idet Guds kraft reiste han opp igjen triumferte
han over døden, som er menneskets verste fiende og største frykt.
Men han kom også for å gi oss fred ved hans blod på korset (Kol
1,20). En fred som overgår all forstand (Fil 4,7). Jesaja omtaler
Jesus som fredsfyrste (Jes 9,6). Han er altså opphavet til freden
– han er fred.

Åndens frukt er fred
Paulus skriver i brevet til galaterne at Åndens frukt er kjærlighet,
glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, osv (Gal
5,22). Både kjærligheten og freden er i den ene og samme Ånden.
Det betyr at de hører sammen, du kan ikke skille dem eller bare få
den ene. Så for å bli kvitt frykten måtte jeg først forstå det
Johannes skrev: I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne
kjærligheten driver frykten ut (1 Joh 4,18). Deretter måtte jeg tillate
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Ved Jesu blod, på korset, ble vi satt
fri fra frykten, en gang for alle

Gud å gradvis gjennomføre prosessen i meg: La hans kjærlighet
fordrive frykten og erstatte den med kjærlighet og fred.
Sannheten i disse to ordene, kjærlighet og fred, hadde jeg
problemer med å ta innover meg – særlig det siste. Jeg visste at jeg
var elsket av Gud, men hans fred klarte jeg ikke å ta imot i første
omgang, selv om de var fra den samme Ånd.

Jesus gir fred
I alle de fire evangeliene kan vi lese om Jesus som bringer fred til
dem han møtte. Vi kan si at han gav en bit av seg selv til dem.
Etter at han hadde tilgitt folk, sa han ofte til dem «Gå bort i fred»
(Luk 7,50; Luk 8,48). Gang på gang kunne han si til dem: «Frykt
ikke» eller «Fred være med dere». Men det tok tid for både folket og
disiplene og ta imot den freden som Jesus ga dem (Luk 24,36; Joh
16,33; Matt 28,10). Han ga dem fred, men de hadde vanskeligheter
med å ta den til seg. Da Jesus døde på korset, fridde han oss ut av
mørkets makt (Kol 1,13–14). Ved hans blod, på korset, ble vi satt
fri fra frykten, en gang for alle. Han skapte fred ved sitt blod (Kol
1,20). Det onde har ikke langer makt over oss, fordi Jesus har
vunnet over det (Joh 16,33). Vi som tror på Jesus og hans død og
oppstandelse, er under Jesu herredømme og ikke under den ondes
makt (Ef 2,11–13). Derfor har vi ingenting å frykte lengre. Denne
sannheten er enkel å forstå med hodet, men vi må også lære oss å
forstå den med hjertet. Først da kan vi stå imot når den onde
angriper oss med frykt.

«Frykt ikke»
Jeg har lyst til å fortelle deg om en hendelse jeg opplevde før jeg
flyttet hjemmefra for første gang. Den handler om da Gud viste
meg sin fred på en så sterk måte, at jeg virkelig kjente det i hjertet.
Jeg satt i stua hjemme og så ut av de store stuevinduene som går
fra gulvet og opp til taket. Jeg tenkte på at jeg skulle flytte ut, og
bekymret meg over ting jeg ikke kjente til. Jeg skulle til Bergen og
begynne på bibelskolen, ha ansvar for mitt eget liv, og måtte
kanskje reise med fly helt alene. Tanken gjorde at hele kroppen
spente seg, og jeg kjente frykten gå inn for landing. Idet jeg lukket
øynene for å be Gud om hjelp, ga han meg et syn jeg aldri vil
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glemme. Gud tok meg med ut gjennom vinduene og opp. På en
helt hvit himmelbakgrunn, så jeg meg selv sitte inne i et fly. Jeg så
to hender som var omtrent dobbelt så store som flyet, den ene
under flyet og den andre over. Hendene omkranset og beskyttet
flyet, så alt som var på utsiden av hendene ikke kom inntil flyet.
Deretter så jeg hendene strekke seg ned mot stuevinduene og meg
som satt i sofaen, de ble mindre og jeg kunne plutselig kjenne at
de holdt rundt meg. Jeg satt ikke lenger i sofaen, men på fanget til
Jesus, og jeg kjente det både psykisk og fysisk: fanget, armene og
tryggheten. En sånn indre fred og kjærlighet fylte meg, at det ikke
fantes noen form for frykt en eneste plass i hele kroppen. Jesus sa
til meg: «Skjønner du nå at jeg virkelig elsker deg, at jeg ønsker at
du ikke skal frykte noe, men bare kjenne på den indre freden som
jeg gir deg? Jeg er med deg, så frykt ikke.»
Når jeg blir redd må jeg flere ganger minne meg selv på denne
hendelsen, men det er lettere når jeg vet at jeg har freden på
innsiden.

Elisabeth Erlandsen har personlig erfart hva
det vil si å ta imot Jesu fred. (Foto: Dag
Erlandsen)

Mer enn fred under en parasoll
Jesus sier til disiplene sine:
Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden
gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Dere hørte at jeg
sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsker meg, var
dere glade for at jeg går til Faderen, for han er større enn jeg. (Joh
14,27–28)

Jesus kommer her med et viktig poeng når det gjelder fred. Han
sier at han etterlater seg sin fred hos oss – han gir den til oss.
Freden er altså overalt hvor vi er, den er i oss og rundt oss. Denne
freden er noe helt annet enn den freden som verden tilbyr oss. Den
fred som verden gir oss kan være når vi slapper av i Syden, under
en parasoll. Den varer en kort stund, og den er på langt nær så stor
som den freden Jesus gir oss. Den freden Jesus gir er større, mer
fyldig, sann og evig. Han understreker poenget sitt med å si at vi
ikke skal la hjertene våre bli grepet av det motsatte, nemlig av
angst, frykt og motløshet.

Jeg så to hender som var omtrent
dobbelt så store som flyet, den ene
under flyet og den andre over.
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Deretter sier Jesus noe jeg synes er litt vanskelig å forstå: Han
sier at disiplene skal være glade for at han går til Faderen. Jeg
hadde ikke blitt glad dersom jeg var en av disiplene, og Jesus
forteller at han vil reise hjem til Faderen! «Hallo Jesus, skal du
liksom bare la oss sitte igjen her alene, uten at vi vet hva vi skal ta
oss til?» hadde vært min reaksjon. Men om vi leser i verset rett før,
er det lettere å forstå hva Jesus mente:
«Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal
lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.» (Joh 14,26).

Så Jesus reiste for at Den hellige ånd skulle komme. Vi har fått
Jesus på innsiden, ved Den hellige ånd. Og da har vi også fått
kilden til fred på innsiden (Gal 5,22), akkurat slik Jesus selv sa:
«Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere.» (Joh 14,27). Så da
pinsedag kom skjedde det en stor forandring. Da disiplene fikk Den
hellige ånd, fikk de også freden på innsiden (Apg 2,4). Det betød
ikke at de sluttet å bli redde eller føle frykt, men de hadde endelig
fått den indre freden, ved Den hellige ånd, som gjorde dem trygge
(Gal 5,22; Rom 14,17). Jesus sier også at vi skal ha fred i ham:
«Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere
trengsel. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!» (Joh 16,33)

Han etterlater seg sin fred
hos oss – han gir den til oss.

Jesus sier virkelig hvor sterk denne fredsrelasjonen er og kan bli.
Han gir oss sin fred, hans fred er rundt oss og vi har fred i ham.

Gi freden videre
Jesus hadde sagt til disiplene at de skulle bli døpt i Den hellige
ånd, men at de ikke måtte forlate Jerusalem før Den hellige ånd
– talsmannen – var kommet over dem (Joh 16,7; Apg 1,4–5). Når
dette hadde skjedd, var disiplene klare til å gjøre det Jesus hadde
bedt dem om: å forkynne hans død og oppstandelse – fredens
evangelium – til alle (Ef 6,15; Apg 1,8). Da kunne de gi Guds fred
videre til andre mennesker, fordi kilden var på innsiden av dem
(Joh 20,21; Gal 5,22).
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Da Elisabeth kom hjem fra teamtur til
Filippinene med Bergen Bibelskole oppdaget hun at angsten for å fly var vekk!
(Foto: Martin Christiansen)
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Jeg savner ennå morfaren min,
men nå er det Jesus som er min
trygge klippe.

Jesus sier det samme til oss som lever i dag. Han ønsker at vi
skal bringe fred til verden rundt oss – spre fredens evangelium. I
bergprekenen sier han:
«Salig er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.» (Matt 5,9)

Vi ble Guds barn da vi tok imot Jesus (Joh 1,12). Som Guds barn
og Jesu etterfølger ønsker jeg virkelig å gi denne freden videre til
andre. Det tok lang tid for meg å ta imot Guds fred, og la den
erstatte frykten og angsten. Men det var så verdt det! I tro til Gud
reiste jeg til Filippinene (syv flyreiser) med bibelskolen, og da jeg
kom hjem oppdaget jeg at angsten for å fly var vekk! Erfaringen
min er at Gud er mektig nok til å gjennomføre, om vi bare lar han
komme til. Jeg savner ennå morfaren min, men nå er det Jesus
som er min trygge klippe. Det er han som gir meg trygghet, kjærlighet og fred. ■
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FOKUS:

Frykt ikke, gi ikke opp, og mist ikke motet!
Det er oppfordringen fra Gud til sitt folk gjennom hele Bibelen. Når vi står fram med budskapet
om Jesus Kristus som Herre arbeider vi motstrøms i kulturen vår. Å utbre Guds rike er ikke et
tidsbegrenset prosjekt, men en livsstil som varer hele livet. Jesus er med oss alle dager, men
motløsheten ligger på lur når resultatene ikke kommer så fort og kraftfullt som vi ønsker. Når
du leser denne seksjonen vil vi at du skal få tro til å fullføre løpet som Gud har for deg.
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Tekst: Terje Dahle,
tedahle@gmail.com
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Vær en maratonløper



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

Fullfør løpet

Bibelen snakker om å fullføre løpet. I Brevet til hebreerne
står det om kvinner og menn som levde i tro til Gud
gjennom mange utfordringer og prøvelser (Hebr 11).
Felles for dem var at de holdt fast på Guds løfter og ga
ikke opp.
Da jeg startet førstegangstjenesten i militæret oppdaget jeg at
mange av medsoldatene mine var mye raskere enn meg på korte
løp. Men når det kom til tre-mila med oppakning, var det flere av
sprinterne som ikke klarte å fullføre. Motivasjonen økte på etter
hvert som jeg tok igjen flere av de som hadde slått meg med god
margin på idrettsbanen.
Forfatteren av Brevet til hebreerne skriver at vi må fullføre
løpet slik trosheltene før oss gjorde. Vi får også gode tips til
hvordan vi gjør det:
Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge
av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på
ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den
gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om
skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja,
tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke
blir trette og motløse. (Hebr 12,1–3)
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Legge av byrder
… la oss legge av alt som tynger … (Hebr 12,1)
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Jeg roper høyt til Herren.
Jeg ber til Herren om nåde.
Jeg øser ut min klage
og forteller ham om min nød.
Når min ånd blir svak, kjenner du min sti.
På veien der jeg går, setter de snarer.
Vend blikket mot høyre og se:
Ingen kjennes ved meg,
jeg har ikke noe sted å flykte,
ingen bryr seg om meg.
Herre, jeg roper til deg.
Jeg sier: Du er min tilflukt,
min del i de levendes land.
Hør når jeg roper,
for jeg er fattig og hjelpeløs!
Fri meg fra dem som jager meg,
de er for sterke.
Før meg ut av fengselet
så jeg kan prise ditt navn!
De rettferdige skal samle seg om meg,
for du gjør godt mot meg. (Sal 142,2–8)

Bibelen forteller om alle sider ved
livet, også det som er meningsløst
og tragisk.
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På grunnteksten betyr «å legge av byrder» å ikke reise med for mye
vekt, men reise så lett som mulig. Alle som skal på fjelltur vet at å
ha for mye i sekken gjør turen mer krevende enn nødvendig. Dette
gjelder også for vår reise gjennom livet.
Byrder kan være ubesvarte spørsmål, meningsløse erfaringer,
uløste konflikter og personlige tragedier som vi møter, og som vi
bærer på resten av livet. Bibelen forteller om alle sider ved livet,
også det som er meningsløst og tragisk. Både Jobs bok og Salmene
viser at det går an å legge av slike byrder selv om vi ikke forstår
hva som skjer, eller hvorfor vi blir rammet av tøffe ting. Poenget er
å legge det av. David skriver:

salmen.
En byrde kan også være å ha for mange ting som tar oppmerksomhet og overskudd. Noen har for mange materielle eiendeler
som krever vedlikehold, tid og penger. Andre har behov for stadig
mer penger, bedre utdanning eller jobb, slik at de aldri får leve et
liv med Jesus i sentrum. I Evangeliet etter Matteus forteller Jesus
en lignelse om å bli moden som kristen. Her sier han at rikdommen
kan bedra oss, og at bekymringer for alt som kan skje i livet kveler
livet fra Gud (Matt 13,22).
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Å legge av byrdene vil si å gå til Gud med alt vi bærer på, og sette
FOKUS:
navn på det vi føler av sinne og frustrasjon, slik David gjør i denne

… og synden som så lett fanger oss inn … (Hebr 12,1)



Synd er å bomme på målet – å handle på tvers av Guds gode vilje.
Stolthet viser seg når vi vil lyve for å komme oss ut av en
vanskelig situasjon, eller overdrive for å imponere andre
mennesker. Eller i samtaler der vi argumenterer og er mer opptatt
av å få rett, enn av å forstå og nå den andre. Vi kan kalle det å
kjempe for sannheten, men Gud kaller det stolthet og synd.
Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver
vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han
selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus,
hans Sønn, renser oss for all synd.

Fullfør løpet

Når vi møter vår egen skrøpelighet
lærer vi å vandre ydmykt med
Gud, og legge alt fram for Jesus
som tilgir, renser og gjenoppretter.

Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke
i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. (1 Joh
1,6–9)

Når vi møter vår egen skrøpelighet lærer vi å vandre ydmykt med
Gud, og legge alt fram for Jesus som tilgir, renser og gjenoppretter.
Da har vi fellesskap med Gud og hverandre, og lever ikke i selvbe-
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drag. Relasjonene med andre bevares, og vi går sammen gjennom
livet i tiår etter tiår.

Løpe med utholdenhet
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… og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss … (Hebr
12,1)
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Noen ganger er det viktig å bare holde ut – det går over, bare vi
ikke gir opp. Vi som har vokst opp i Norge har vært velsignet av
tryggheten sikkerhetsnettet i velferdssamfunnet gir – og det er noe
å være takknemlig for. Samtidig kan det gi oss et feil bilde av livet
og verden, der personlig lykke og tilfredsstillelse er målestokken på
suksess. Det blir viktigere å leve godt enn rett.
Bibelen gir oss et annet bilde av suksess. Det dreier seg om å
leve for Gud, og i alle ting vi møter gi pris og ære til han. Spørsmålet er ikke hva vi møter, men hvordan vi møter det. Vi vil la
Jesus vinne skikkelse i oss gjennom det vi møter. En slik innstilling
til livet gjør at vi blir mer og mer formet av Jesu sinnelag for hvert
år som går, og at Åndens frukt vokser i livet vårt (Gal 5,22–25).
I Brevet til hebreerne viser forfatteren at legedom og styrke
kommer av å fortsette å løpe for Gud, selv om vi har fått oss en
trøkk eller to (Hebr 12,13–15). Dersom vi setter oss ned og lar
bitterhet slippe til, vil vi bli skadet og ute av stand til å fullføre
løpet.



Noen ganger er det viktig å bare
holde ut – det går over, bare vi
ikke gir opp.

Se på Jesus
… med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender,
Jesus. (Hebr 12,2)

Jesus er ikke bare en som tilgir vår synd og gir oss et nytt liv. Han
gir oss tro hver dag slik at vi kan fullføre løpet med stil. Et råd
Jesus gir oss er å leve i dag. Ikke fokuser på gamle feil eller «gode
gamle dager». Vi skal heller ikke bruke tid på å bekymre oss for det
som muligens kan komme til å skje (Matt 6,25–33).
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Jesus så langt framover. Fra han kom til jord visste han at korset
FOKUS:
ventet, men han festet ikke blikket der. Han så forbi død og grav,
og fram mot seieren som følge av sin død og oppstandelse:
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For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å
bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds
trone. (Hebr 12,2).

Jesus har seiret over døden, den siste store fienden alle mennesker
møter (1 Kor 15,26). Det gir oss håp i møte med meningsløshet og
vonde ting. Fordi en gang skal vi se Jesus ansikt til ansikt, og da
skal vi forstå fullt ut (1 Kor 13,12).
Paulus sammenligner livet vårt med et løp. Som en idrettsutøver som trener for gull, lever vi for den festen som kommer når vi
skal være sammen med Jesus i all evighet (1 Kor 9,24–25). Da tar
vi det som møter oss av motgang i livet uten å la oss stoppe, fordi
vi har noe bedre i vente: Vi skal få se Jesus ansikt til ansikt og
være sammen med ham i all evighet. ■
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Som en idrettsutøver som trener
for gull, lever vi for den festen som
kommer når vi skal være sammen
med Jesus i all evighet.

Fullfør løpet
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Bøyd over den 1000 grader varme Søderberg-ovnen i
smelteverket på Lista står Tony og prøver å forstå.
Varmen og avgassene gjør at det knapt går an å puste, og
svetten siler. «Var det det her du hadde tenkt for meg,
Herre?» spør han og skynder seg ut i lufteluka igjen for å
få et kjærkomment drag av frisk luft. Året er 1982 og
stedet er Farsund.
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Guds smelteovn
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Tekst og foto: Stein Ørnhaug
steinorn@gmail.com

Gud hadde grepet tak i han på et helt annet sted og i en helt annen
tid. Det var under en høy og klar kveldshimmel i Berlevåg – under
stjernene, månen og spillet av nordlyset – at han først hadde
forstått at var han blitt Guds barn. Han ble døpt i Den hellige ånd
på et møte på Misjonshuset, mens mennesker omkring han falt
under Guds kraft og andre fikk nye nådegaver uten at noen la
hendene på dem. Selv ble han fylt av en sånn kjærlighet til Jesus
og mennesker at opplevelsen skulle prege han resten av livet. Og
han opplevde Gud stadfeste kallet til å bli en forkynner da han ble
helbredet for astmaen og allergien som stadig hadde satt han ut av
spill gjennom hele oppveksten. Men nå sto han her og sotet smelteverksovner i et lite tettsted på Sørlandet. Bare et par år senere
skulle de velge å legge ned den nye menigheten han hadde ofret så
mye for. Var dette alt?
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måtte evakuere fra det tysk-okkuperte Berlevåg. Som treåring
flyttet han tilbake med familien til et nedbrent hjemsted der alt
måtte bygges opp på nytt. Familien var med i Frimisjonen, som
Misjonsforbundet ble kalt der. Som tolvåring ville han ikke gå med
familien på møter lengre. Trekkspillet og musikken var mer spennende. Planene om å starte band med kompisene opptok han mye
mer enn menighet og Gud.
Slik fortsatte det et par år helt til han en dag satt alene
hjemme og spilte. Plutselig mens han satt der, kom han på noe han
hadde hørt for lenge siden. En speiderleder hadde fortalt om
hvordan han selv hadde tatt imot Jesus da han var fjorten år. Den
gangen Tony hørte dette, hadde han tenkt at når han selv ble
fjorten skulle han også ta imot Jesus. Og nå kom dette minnet
plutselig opp igjen. Han klarte ikke å la være å tenke på det.
Senere på ettermiddagen da han skulle ut en tur og gikk forbi
Misjonshuset, følte han seg dratt inn i lokalet i stedet for å passere.
Misjonsmenigheten hadde besøk av en forkynner som akkurat da
var i lokalet for å be. Tony visste ikke hva han skulle si og prøvde
seg med noen unnskyldninger, men det var som om denne evangelisten leste de innerste tankene hans. Det endte med at Tony bøyde
kne og ba frelsesbønnen. Han kjente hvor uvant det var å nevne
Jesu navn, han hadde kommet så langt bort fra det alt sammen.
Men bortsett fra det følte han ikke så mye. Ikke før han kom ut
under en høy og klar finnmarkshimmel kvelden den 17. januar
1958. Stjernene strålte, månen lyste og nordlyset spilte over
himmelen. «Den Gud som har skapt alt dette, han er nå din Far»,
tenkte Tony, og det var som om Den hellige ånd vitnet sammen
med hans egen ånd om at han nå virkelig var blitt Guds barn!
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Berlevåg 1958
FOKUS:
Tony Jessen ble født under krigen, på Senja, fordi familien hans

Tony Jessen forteller om et langt liv med oppturer og nedturer, tider med framgang og tro,
og tider med kriser og usikkerhet.

Fullfør løpet



Os 2014
Det er gått 56 år siden den gang. Tony er blitt pensjonist, og han
og Bjørg har blitt foreldre til tre og besteforeldre til seks, snart sju.
Livet har tatt dem fra nord til sør i Norge og nå er de bosatt i Os,
utenfor Bergen. I løpet av 56 år har Tony vært evangelist, pastor,
bibelskolelærer, smelteverksarbeider, bussjåfør og mye mer. Det har
34

Bjørg og Tony Jessen leder
Gullbotn bønnesenter, og
har bønnelista klar.
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vært tider med framgang og tro, og tider med kriser og usikkerhet.
FOKUS:
Likevel er han ikke ferdig med å tjene Gud.
– Så lenge jeg er her vil jeg tjene Herren, sier han inderlig.
– Jeg kan ikke forestille meg det å leve for meg selv. Jesus har jo
vært så ufattelig god og trofast mot meg hele veien, og jeg må
bare tjene han.
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Året etter at han ble frelst gikk han på Øytun folkehøgskole i
Havøysund. Sommeren før, og i løpet av året der, vokste det fram i
Tony en overbevisning om at Gud ville kalle han til en forkynnertjeneste. Det var bare det at han ikke var frisk. Astmaen og allergien som hadde vært der hele livet, hadde tiltatt denne høsten, og
han ble veldig syk da han kom til Øytun. Som barn hadde han
opplevd en forkynner som reiste i Misjonsforbundet som var sterkt
plaget av astma. Tony hadde hatt vondt av denne mannen som slet
med den minste fysiske anstrengelse. Hvis Tony skulle si ja til Guds
kall, måtte Gud ta fra ham astmaplagene først! En kveld knelte han
ned foran vinduet i rommet sitt, ropte til Gud og ba inderlig om
dette. Så la han seg til å sove, og våknet helt frisk dagen etter.
Aldri kom den plagen tilbake noen gang. Og Gud hadde overbevist
Tony om at han virkelig hadde kalt han til å forkynne sitt ord.
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Havøysund 1958
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Farsund 1981

Tony, 15 år og konfirmant. Han har tatt imot
Jesus året før og bruker ellers mye tid foran
familiens orgel, som også er med på på bildet.
(Foto: Privat)

«Du er ingen leder og vil aldri bli pastor igjen!» Ordene sved og
satte seg fast hos Tony. Hvordan hadde det kommet til dette? Hans
elskede Misjonsforbund, med sitt motto som Tony trodde og levde
for: «Guds barns enhet og synderes frelse». Og her sto en av
lederne i menigheten han hadde betjent i seks år og erklærte han
for udugelig! Tony hadde gått gradene i Misjonsforbundet: reist
som evangelist, tatt en fireårig teologisk utdanning ved Ansgarskolen og Svenska Misjonsforbundets Teologiske Seminar, og tjente
som pastor på den tiden i Farsund Misjonsmenighet. Men nå følte
han at alt han hadde satset på lå i grus. Misjonsforbundet, menigheten og pastortjenesten sto på spill, enda alt han hadde ønsket var
å følge Jesu ledelse.
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tekst

Det hadde vært tider med fornyelse, og sammen med mange andre
kristenledere så Tony på en helt ny måte hva Gud ville for menigheten. Lengselen var at menigheten skulle bli det Jesus ville den
skulle være. Og med «Guds folks enhet» som motto, var det lett og
naturlig å ta imot tilgjengelige tjenester for å hjelpe menigheten til
nettopp en sånn vekst.
Keri Jones kom fra England med et fundament og en åpenbaring i Guds ord som brakte ro og klarhet. Erling Thu kom som en
bror og venn, og ga hjelp til å vokse videre.
– Men så var det ikke rom likevel i det jeg trodde var det
frieste av alle kirkesamfunn, Misjonsforbundet.
Menigheten ble splittet, og ledelsen i kirkesamfunnet krevde at
Tony måtte velge: kirkesamfunnet eller disse utenfra som han
hadde sluppet til. For Tony var det en forferdelig tanke at han som

Før stormen: Pastorparet Bjørg og Tony
synger duett i en konfirmasjon i Misjonsmenigheten på Lista en gang på slutten av
70-tallet. (Foto: Privat)
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FOKUS:
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– Min egentlige tjeneste er å tjene
Jesus, og tjene søsken med den
kjærligheten han gir.

Fullfør løpet



:SUKOF

hadde levd for «Guds folks enhet» nå kunne bli årsaken til at en
menighet ble splittet. Hva var løsningen?
Tony ba og søkte Gud, og svaret kom i form av et syn. Jesus
kom til han og sa helt enkelt: – Følg meg. Da ble alt så klart. Tony
var ikke i tvil om at å følge Jesus var å fortsette på den veien han
hadde begynt sammen med Keri og Erling. Konsekvensen var at
han i 1981, etter å ha tjent og arbeidet i Misjonsforbundet i 15 år,
sto på bar bakke.

TE

Jesus kom til han og sa helt
enkelt: – Følg meg.

Overgangen fra å være pastor på prekestolen i Misjonskirka til å
bli en industriarbeider på gulvet i aluminiumsverket var stor. Over
elektrolyseovnene på smelteverket fikk han rikelig anledning til å
tenke på ting han ikke helt forstod. Ordene fra han som hadde sagt
at Tony aldri ville bli pastor igjen, snek seg inn. Hadde han
mislyktes i det Gud hadde kalt han til?
Men der i lufteluka, hvor han kunne kjøle seg ned og få frisk
luft i lungene igjen, kom han til å tenke på Josef. Og han opplevde
Gud si at på samme måte som Josef gjennom sine vanskelige erfaringer til sist ble en berging for sin brødre, skulle Tony også få lov
til å bli en hjelper for sine brødre – sine søsken i troen. Dette ble
en trøst, og han forsto at Gud hadde noe annet for ham enn det
han hadde forestilt seg. Men tjene Gud skulle han få gjøre uansett.



Farsund 1986
Menigheten Erling og Tony ledet i Farsund hadde kalt seg Kristent
Fellesskap. Det hadde vært gode tider, og de fikk leve ut det de
opplevde Jesus viste dem om å være menighet på hans måte. Men
etter noen år forandret ting seg. Nye kom til, folk med forventninger som de ikke opplevde ble oppfylt. Enheten i flokken ble
svekket. Keri Jones, som var apostel for menigheten, begynte å
snakke om å heller satse sammen med andre på større steder enn
Farsund. At de trengte å støtte arbeider som i større grad kunne bli
synlige for nasjonen. Erling reiste til Skien, andre til Stavanger.
Tony og familien startet på nytt i Bergen.
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Men han har aldri sluttet å tjene Gud likevel. Hva er det som har
gitt han denne utholdenheten?
– Da jeg ble døpt i Den hellige ånd fylte Gud meg med en ufattelig kjærlighet til Jesus og til mennesker. Når jeg ser tilbake, så ser
jeg at det er min egentlige tjeneste: å tjene han og tjene søsken
med den kjærligheten Jesus gir. Da betyr det ingenting om jeg er
bussjåfør eller jobber på et smelteverk. Jeg har alltid rikelig anledning til å utøve min tjeneste med den nåden Gud har gitt meg
uansett.
Tony og Bjørg valgte altså å flytte til Bergen etter tiden i
Farsund. I dag er de pensjonister, er med og leder Gullbotn bønnesenter, og bruker en del av tiden sin til å reise og oppmuntre
menigheter og fellesskap i arbeidet til Kristent Nettverk. Tony er
fortsatt opptatt av «Guds folks enhet», og er aktiv i det felleskristne
arbeidet på Os. I tillegg underviser han på Bergen Bibelskole hvor
han har vært engasjert ved siden av sjåførjobb de siste 25 årene.
– Å undervise ved bibelskolen har vært en fantastisk opplevelse, sier Tony. – For jeg vet at det betydde mye for meg selv da
jeg var yngre å få høre vitnesbyrdene fra de som har levd noen år,
og kan fortelle om Guds godhet og nåde gjennom livet.
– Å få bevare mitt forhold til Jesus har vært min viktigste
motivasjon. Jeg vet ikke om det kan kalles en gudsfrykt, men
frykten for å miste hjertekontakten med Jesus har gjort at jeg ikke
kunne tenke meg å gi opp, midt i de vanskelige tidene. Jeg spør
meg selv ofte, når jeg hører om andre som trekker seg tilbake eller
gir opp, på grunn av skuffelser og vanskeligheter: «Hvordan er
egentlig forholdet deres til Jesus?» Det er det som alltid vil være
kilden.
– Mennesker er mennesker, men Jesus er trofast, han er alltid
den samme. Og i sin grenseløse nåde er han den som kaller meg og
lar meg være med i hans tjeneste. ■■
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Os 2014
FOKUS:
Det er gått 26 år siden tiden i Farsund. Tony ble aldri pastor igjen.
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Frykten for å miste hjertekontakten
med Jesus har gjort at jeg ikke
kunne tenke meg å gi opp, midt i
de vanskelige tidene.
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Løfter i ørkenen

:SUKOF

Oppleves troslivet som en ørkenvandring? Ser det dødt og
gudsforlatt ut der du er? Du skal ikke se bort fra at du er
på riktig sted. Guds løfter knyttet til livet i ødemarken
skaper tro og forventning.



Ødemarken eller ørkenen er et begrep som vi finner igjen gjennom
hele Bibelen. Gud ledet Moses og Israelsfolket i ørkenen i 40 år før
de inntok Kanaan. Flere av profetene i Det gamle testamentet
profeterte om hvordan Gud skulle fylle ødemarken med liv og
velsignelse. Det første Den hellige ånd gjorde etter at Jesus ble
døpt, var å lede Jesus i ørkenen i 40 dager.
I Bibelen representerer ødemarken et sted uten Guds liv og
velsignelse. Det er et tørt og ufruktbart sted – uten tegn til at Guds
rike har fått fotfeste. Samtidig er ødemarken et sted som tvinger
oss til å se forbi det synlige. Et sted hvor vi trenger å stole på Gud,
selv om omstendighetene ikke hjelper oss til det. Derfor representerer ødemarken et sted hvor vi kan forvente at troen og overgivelsen til Gud blir testet.

Tekst: Arne Olav Røe,
arneolavroe@gmail.com

Arne Olav Røe, gift, bor i Trondheim,
to barn. Bibellærer, daglig leder i
Kristent Nettverk.

Israelsfolkets vandring i ørkenen
Det er særlig to historier i Bibelen hvor dette kommer til uttrykk.
Den første historien handler om Moses og Israelsfolkets vandring i
ørkenen (1 Kor 10,1–13). Paulus forklarer at de hadde sett Guds
undergjerninger i Egypt og i ørkenen. De hadde blitt døpt til Moses
i skyen og havet, og de spiste den åndelige maten og drikken Gud
ga dem.
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Selv om de hadde mottatt de grunnleggende tingene for å leve i tro
FOKUS:
til Gud, sviktet de i å leve dette livet. Ørkenvandringen fikk fram
det som bodde i hjertene deres – en grunnleggende mangel på tillit
og overgivelse til Gud. Dette kom til uttrykk ved at de gjorde det
de selv fant for godt – enten det var å feire egne avguder, forlyste
seg med lokale kvinner, eller prøve å bestemme hva Gud burde
gjøre. De ble misunnelige og grådige i ørkenen, selvopptatte i alt
de foretok seg (Sal 106,7ff).
Paulus oppfordrer oss derfor til å passe oss slik at vi ikke blir
som dem. Den som tror han står, må passe på så han ikke faller
(1 Kor 10,12). Vi trenger å bevare hjertet vårt framfor alt vi
bevarer, for livet utgår fra det (Ord 4,23). Vi trenger å la troslivet
ha opphavet sitt i Guds ord, uansett hvordan omstendighetene ser
ut. Gud vil på sin side aldri la oss komme ut for prøvelser som er
for store for oss, så lenge vi lever i tro og tillit til Gud.
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Vi trenger å la troslivet ha
opphavet sitt i Guds ord, uansett
hvordan omstendighetene ser ut.
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Ånden ledet Jesus ut i ørkenen
Den andre historien hvor ødemarken spiller en sentral rolle, er da
Jesus ble fristet av djevelen (Matt 4,1ff; Mark 1,12–13; Luk 4,1ff).
Det første vi kan legge merke til i denne historien, er at Ånden
ledet Jesus ut i ørkenen. På samme måte kan vi forvente at Gud tar
oss inn i livsfaser og situasjoner hvor troen vår blir testet. Vår tro
og overgivelse er mer dyrebart enn noe annet for Gud. Dersom den
står seg gjennom alle omstendigheter vi møter, vil det være et
fantastisk vitnesbyrd både for oss og Gud den dagen Jesus åpenbarer seg igjen (1 Pet 1,6–7).
I Evangeliet etter Lukas står det at djevelen fristet Jesus på alle
måter (Luk 4,13). Derfor kan vi anta at de tre hendelsene som er
beskrevet representerer ulike sider av det å bli utsatt for fristelse i
ødemarken.
I det første møtet med djevelen blir Jesus – sulten og
utmattet – utfordret til å gjøre stein om til brød. Djevelen fristet
med at brødet ville stilne de følte behovene til Jesus, og at det ville
fri han fra presset som kommer av å leve helhjertet for Gud.
Framfor å hente tro og styrke fra Guds ord, fristet djevelen Jesus
med å hente styrke fra andre kilder. Den samme fristelsen utsettes
vi for. Enten de følte behovene dreier seg om snarveier til penger,
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Å spise av Guds ord er det
viktigste vi kan gjøre når vi havner
under press.
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sex eller bekreftelse fra andre, er Jesu svar radikalt: Å spise av
Guds ord er det viktigste vi kan gjøre når vi havner under press.
Mister vi dette fokuset er veien kort til at kristenlivet bare blir en
fasade vi stiller opp i møte med andre kristne, og at vi går til andre
enn Gud med problemene våre.
Det andre møtet med djevelen er på tempelmuren. Flere bibelforskere kobler denne historien til den rabbinske forventningen om
at Messias skulle åpenbare seg på tempeltaket. Derfor kan vi forstå
denne historien som at djevelen tilbyr Jesus en snarvei til suksess.
Det eneste Jesus trenger å gjøre er å befale Guds engler om å ta
imot han, så vil jødene gjenkjenne at han er Messias. Her forsøker
djevelen å friste Jesus til å bestemme hva Gud må gjøre. Jesus
avviser djevelens listige forslag – vi er ikke i posisjon til sette
premissene for hva Gud skal gjøre.
Den samme fristelsen kan vi finne igjen i vår individualistiske
kultur. I en kultur hvor alt dreier seg om meg og mitt, reduseres
samtidig Gud til en aktør som må tilpasse seg meg og mine ønsker:
«Hvis jeg skal tro på Gud, må han gjøre det jeg ber han om. Hvis
ikke han gjør som jeg ber om, vet jeg ikke om jeg kan tro på han.»
Guds løsning på dette er korset. Vi er korsfestet med Kristus, vi
lever ikke lenger selv, men han lever i oss (Gal 2,19–20). Når denne
sannheten får råde i oss, deler vi den samme hjerteholdningen som
Jesus hadde: «ikke la min vilje skje, men din» (Luk 22,42).
I begge disse fristelsene utfordret djevelen Jesus til å bevise at
han er Guds sønn («Er du Guds sønn, så…»). På samme måte kan
djevelen utfordre oss til å bevise hvem vi er i Kristus. Tanken som
sniker seg inn i hodet er: «Hvis du virkelig er en kristen, så må du
gjøre ditt og datt». Å bli fristet til å gjøre noe ut fra dårlig samvittighet eller for å blidgjøre Gud er ikke Den hellige ånds måte å
snakke til oss på. Ånden er talsmannen som sier i vårt indre «du er
Guds barn» (Rom 8,16). Når profetånden er virksom er det ikke for
å skape uorden, men fred (1 Kor 14,33). Dette er fundamentet som
alt Ånden tilskynder oss til hviler på.
Til sist frister djevelen Jesus med et kompromiss: Jesus får
herredømme over hele jorda, mot at han faller ned og tilber
djevelen. Ulike tilbud om kompromiss vil også møte alle som vil
følge Jesus helhjertet i Norge i dag. Det kan dreie seg om økono-

misk støtte fra myndighetene, mot lovnader om å dempe kontroFOKUS:
versielle sannheter i Guds ord. Eller det kan handle om å få
jobbtilbud i høye posisjoner, mot å ha de «riktige» teologiske
meningene. Som Jesus må vi avvise djevelens forslag – vi skal bare
tjene Herren, og ikke gi djevelen noe som helst.
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Selv om ørkenen kan være et tørt og ufruktbart sted, gir Guds ord
oss forventning om at Gud skal gripe inn der. Spesielt Jesaja profeterte at store ting skal skje: Ødemarken skal juble og blomstre
(Jes 35,1). Herren skal plante liv til glede for hjelpeløse og fattige
der (41,17–20). Herren skal lage elver i ødemarken slik at hans
utvalgte folk kan drikke (43,18–21). Han skal gjøre ødemarken til
en hage (51,3).
Ødemarken er derfor å anse som et midlertidig sted for Guds
folk – i påvente av at Guds liv skal bryte fram. Jesus var i
ødemarken i 40 dager, inntil djevelen var ferdig med å teste troen
hans. Israelsfolket var i ødemarken i 40 år, inntil en ny generasjon
var klar til å innta løfteslandet i tro til Gud.
På samme måte kan vi forvente at Gud skal gjøre ødemarken
til et fruktbart sted. Ser det tørt og livløst ut rundt deg? Savner du
å se at Gud griper inn og forandrer stedet der du bor? Guds ord
oppfordrer oss til å holde ut de prøvelsene vi gjennomgår. La oss
være blant dem som gjennom tro og utholdenhet arver løftene som
Gud har lovet (Hebr 6,12). La oss holde fast på løftene Guds ord gir
om livet i ødemarken, og gjennom bønn minne Gud på hans løfter.
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Profetiske løfter knyttet til ødemarken
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Gud skal gjøre ødemarken til et
fruktbart sted.

Tenk ikke på det som hendte før, akt ikke på det som en gang var! Nå
skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. Merker dere det ikke? Ja,
jeg legger vei i ødemarken og stier i ørkenen. Markens dyr skal ære
meg, både sjakaler og strutser. For jeg gir vann i ødemarken og lar
elver renne i ørkenen, så mitt utvalgte folk kan få drikke. Det folket
jeg har dannet meg, skal forkynne min pris. (Jes 43,18–21) ■
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Han ser hva du har å gi

Mørketiden er her, og travle adventsuker ligger foran oss
med kos, sosiale aktiviteter og fellesskap. Hvordan har du
det midt oppi alt dette? Er du full av energi og virkelyst,
eller kjenner du at du ikke orker så mye slik situasjonen
din er akkurat nå?



Markus forteller i evangeliet sitt om en gang Jesus var i tempelet
(Mark 12). Han satte seg rett overfor tempelkista og kikket på
hvordan menneskene la penger i den. Han så de rike som kom fram
og la mye penger i kista, men han så også en fattig enke som la i
to småmynter – tilsvarende noen få øre. Etterpå sa Jesus til disiplene sine: – Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de
andre.Som Guds barn er det viktig å være en del av et åndelig fellesskap – en menighet. I et slikt fellesskap finner vi mennesker i ulike
livsfaser, med forskjellige forutsetninger, muligheter og behov. I
fellesskapet trengs det mennesker som kan stå sammen både i
praktiske og åndelige ting; kaffekoking til samlinger, snømåking,
undervisning av barn og voksne, møteledelse og andre nødvendige
oppgaver som gjør at gudstjenester og andre samlinger fungerer.
Vi trengs også som medmennesker og venner i familien, nabolaget
og på arbeidsplassen. Jesu utfordring lyder:

Tekst: Gunn Ørnes,
gunn.ornes@gmail.com

Gunn Ørnes, gift med Paul. Bosatt i
Alsvåg i Vesterålen. Tre voksne barn, ti
barnebarn. Lærer ved Alsvåg skole.

«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut
arbeidere for å høste inn grøden hans.» (Matt 9,37–38)
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Det er lett å bli overveldet av alle behov som kan melde seg, men
FOKUS:
da er det viktig å lese ordet som står i Andre Krønikebok:
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For Herrens øye farer over hele jorden, så han kan styrke dem som
helhjertet holder seg til ham. (2 Krøn 16,9)

Gud ser først og fremst etter det ene nødvendige; hjerterelasjonen til ham!
Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.
(Ordsp 4,23)
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kkurat som Jesus så enkens evne
til å gi, ser han din situasjon og
hva du er i stand til å gi.

Hør du som kjenner på utilstrekkelighet og slitenhet: Akkurat som
Jesus så enkens evne til å gi, ser han din situasjon og hva du er i
stand til å gi. Det er ikke bare din økonomiske evne Gud bryr seg
om, han ser også livssituasjonen din akkurat nå.
Jeg har lyst til å komme med en oppmuntring til deg som
kjenner på at du makter så lite: Har du et hjerte som er helt med
Gud, så lev i hans nærvær med ditt liv, og la det være prioritet
nummer en. I hans nærvær kan du også være med å be fram Guds
rike, be for arbeidet og be fram flere arbeidere.
Vær koblet på Jesus, gi av din tid og dine krefter ut fra der du
befinner deg akkurat nå. Gud verdsetter deg og elsker å være
sammen med deg. Han kjenner deg og ser det du klarer å gi. Han
vil ta i mot ditt offer med glede! Vær rikt velsigna av ham som
anerkjenner deg for den du er i ham! ■

Fullfør løpet
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Pilgrimsliv – noko som er større enn
deg sjølv
Å leva i tru på Guds lovnader, kan kanskje forklarast som
å stilla hjarta til ro i full tillit til Gud som har gjeve
lovnaden.
Gud er ikkje ein mann, så han lyg,
eit menneskebarn, så han skifter hug.
Gjer han ikkje det han seier,
held han ikkje det han lovar? (4 Mos 23,19)



Guds lovnader er aldri tomme ord. Den trufaste Gud kan aldri
fornekta sin eigen natur og slutta å vera trufast mot sitt eige ord
og det han har lova. For han er ikkje eit menneske som misser
kontrollen, kjem under press og må finna utvegar, med skiftande
humør og vinglete gange. Han er trufast Gud, som held si pakt,
oppfyller alt han har lova og fullfører sin plan. Han er skapar som
kjenner til alt. Han er Den Allmektige, som ingenting er for
vanskeleg for. Han er Gud som i seg sjølv er nok både for seg sjølv
og alt han har skapt. Han held alle ting opp med sitt mektige ord.
Og han er Far, som veit kva vi treng før vi ber.

Tekst: Norleif Askeland,
norleifas@gmail.com

Norleif Askeland, gift med Bente.
Bosatt på Sotra. Tre voksne barn.
Lærer på Bergen Bibelskole, kursleder
i Folk Bibelskole og menighetsleder på
Sotra.

Hjå han er det ingen forandring og skiftande skuggar. (Jak 1,17)
Ein trufast Gud, utan svik,
rettferdig og rettvis er han. (5 Mos 32,2)
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Gud er raus med lovnader. Det finst folk som har sett fram tal på
FOKUS:
kor mange lovnader som finst i Bibelen. Tala spriker frå det forståelege til det nesten uteljande. Men slike tal er ikkje viktige. Det
som er viktig, er å vita at uansett kor mange Guds lovnader er, har
dei i Jesus Kristus fått sitt JA, og at vi ved den same Jesus Kristus,
seier vårt amen, til Guds ære. (2. Kor 1,20). For i Jesus, er alle Guds
lovnader løyst ut. Han kom under forbanning for vår skuld for å
kjøpa oss fri frå forbanninga under lova.
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Gud er raus med lovnader.

Slik skulle Abrahams velsigning koma til folkeslaga i Kristus Jesus, så
vi ved trua skulle få Anden som var lova. (Gal 3,14)

Dette «ved trua» er ein nøkkel til å henta ut alle velsigningane han
har lova. Vår tru er på mange måtar handa som strekkjer seg til
Gud for å ta imot det hans nåde rettar til oss.
Difor vil eg gjerne halda litt fokus på trua, sidan den er viktig i
denne samanhengen.


Fullfør løpet

Tru på Gud

Det er ikkje slik at vi trur på «tru», som ein slags åndeleg teknikk
for å få det vi håpar på. Vi set heller ikkje vår lit til vår eiga evne
til å håpa og lengta sterkt nok. Nei, vi trur på Gud. Og vi trur at
han er trufast. Men vi vedkjenner oss håpet og held óg urokkeleg
fast på det, for han som gav lovnaden, er trufast. (Hebr 10,23)
Tru foreinar

Når ordet frå Gud kjem til oss, må det få bli til nytte for oss. Vi må
la Guds ord og lovnader verta eitt med den trua vi har i hjarta
(Hebr 4,2). Trua på Guds lovnader foreinar også Guds folk og
kallar oss til å stå ilag i press og utfordringar, og å vera uthaldande
i trua for lovnaden si skuld. Vi treng å oppmuntra kvarandre i
dette.
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Trua talar

Paulus talar om lovnaden om oppstoda når han siterer salmen og
proklamerer: «Eg trudde, difor tala eg» (2 Kor 4,13)! Tru talar. Tru
er i hjarta, og det hjarta er fullt av det talar munnen (Luk 6,45).
Difor er det viktig at vi er folk som snakkar om det Gud har lova,
syng om det han har lova og ber i samsvar med det han har lova.
Tru vert prøvd, og lærer samarbeid med tolmod
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Å få ein lovnad frå Gud, er ikkje alltid det same som at alt går i
oppfylling som ved eit trylleslag. Den viktigaste av alle lovnader er
lovnaden om ei endeleg oppfylling av det store og levande håpet
vi fekk ved Jesu oppstode frå dei døde: det at han har fødd oss til
ein arv som aldri forgår, som er gøymd i himmelen og tiltenkt oss
som vert haldne oppe ved tru til frelsa er nådd.



Difor kan de jubla av glede, sjølv om de no ei lita stund, om så må
vera, har det tungt i mange slags prøvingar. Slik blir trua dykkar
prøvd. For når til og med forgjengeleg gull må prøvast i eld, då må òg
trua prøvast, den som er så mykje meir verd, så ho kan bli til pris og
herlegdom og ære for dykk når Jesus Kristus openberrar seg. (1 Pet
1,6–7)

Vegen kan mange gonger vera både tung og lang fram mot oppfyllinga av det Gud har lova oss. Når vi les bibelhistoria, ser vi at det
ofte har vore slik for mange. Difor er det óg mange som får godt
vitnemål av Gud for den tru og det tolmod dei viste. Brevet til
hebrearane lagar ei lang liste for oss over menneske som i tru til
Guds lovnad, levde, tok imot, arbeidde, venta og bad langt ut over
grensa for det menneskelege og det naturlege.

Vegen kan mange gonger vera både
tung og lang fram mot oppfyllinga
av det Gud har lova oss.

I tru fekk òg Sara kraft til å grunnleggja ei ætt, endå ho var ufruktbar
og for gammal til å få barn. For ho stola på at han som hadde gjeve
lovnaden, var trufast. (Hebr 11,11)

Vi kan enkelt forstå kor lett det måtte vera for Sara å gje opp når
heile det naturlege grunnlaget for å få barn for lengst var borte.
Det er ei felle å tenkja at alt Gud har lova skal skje på ein mennes		
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keleg og naturleg måte. Vi må ikkje la oppfyllinga bli knytta til oss
FOKUS:
og våre evner meir enn til han som gav lovnaden og som er
trufast. Trua si fulle overtyding om det vi håpar, er det mest verdifulle vi har. Når Jesus kjem tilbake, er det denne trua, som vert vår
pris, vår herlegdom og vår ære. Difor skal vi ikkje missa verken
frimod eller glede når trua vår vert prøvd, men gleda oss endå
meir.
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Heller ikkje skal vi vera likesæle, men etterlikna dei som ved tru og
tolmod arvar det Gud har lova. (Hebr 6,11–12)
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Vi må ikkje la oppfyllinga bli
knytta til oss og våre evner meir
enn til han som gav lovnaden og
som er trufast.

Lovnader med store perspektiv

Å forstå Guds perspektiv på lovnader, krev kjennskap til Gud og
innsyn i hans frelsesplan. Abraham fekk meir enn ein lovnad hjå
Herren. Og det var slett ikkje alle som gjekk i oppfylling mens
Abraham levde. Men som med mange andre: han såg det langt
borte og helsa det. Han såg at det han var lova var ein del av Guds
plan, og mykje større enn berre ein personleg lovnad. Difor såg
han fram til oppfyllinga, mest av alt på Guds vegne. Han var
gripen av Gud og såg seg sjølv som ein pilegrim på veg mot noko
større. Det er berre Gud som har kontroll på perspektivet. Vår rolle
er å ha ei pilegrimshaldning i å tru og ta imot, og ikkje gje opp.
Mange lovnader har dessutan i seg vilkår for oppfylling. Ein
del av trua på lovnaden er å halda vilkåra og leva i fokusert
forventning.

Fullfør løpet



Eg har valt han ut for at han skal by sønene og etterkomarane sine å
halda seg til Herrens veg og gjera det som er rett og rettferdig. Då kan
Herren gje Abraham det han har lova han. (1 Mos 18,19)

Det som kjenneteiknar ein pilegrim er gleda av å vera med på noko
som er større enn han sjølv, gleda over å vera ein del av ein generasjon som inntek ein dugeleg porsjon av det Gud har lova. Pilegrimshaldninga vil alltid fryda seg over å kjenna igjen alt som
liknar på det Gud har lova. På same tid vil den alltid jaga etter
lovnaden si fulle oppfylling. Ein pilegrim kan aldri slå seg ned og
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synast at nok er nok. Men han jagar heller aldri rundt utan mål og
meining, men veit kvar han er på veg. Han ser fram imot det som
er lova og har blikket festa på det. Det gir styrke til å halda ut og
tolmod til å fullføra så langt som livet tillet. Og når dagane på
jorda er over, gler han seg over å ta steget inn i ei sky av vitne
som har fått møta Herren, men som framleis ser fram til det fulle
barnekåret, og frydar seg over at det beste framleis ligg framfor.
(Hebr 11,13; 11,39–12,2) ■
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PERSONLIG HISTORIE

FOKUS:
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I dødsskyggens dal

Det er lett å bekjenne Guds løfter når alt går medstrøms.
Men hva når vi opplever livets største nederlag, midt i
stort offer og lydighet? Får Gudstroen en knekk, eller vil
troen gro flere røtter i Gud enn i vår egen fortreffelighet?

Tekst: FOLK



Salme 23 er en nydelig salme som jeg har matet min sjel og ånd
med i flere av livets tyngste stunder. Den er mye mer enn vakre
ord festet på papir. Den uttrykker en manns erfaring med Gud – et
liv i både stor nød og samtidig stor fred. Jeg har grunnet mye på
denne salmen.

Fullfør løpet

Han dekker sitt bord for meg, like for mine fienders øyne.
Han lar mitt beger flyte over. (Sal 23,5)

Salvelsen flyter over et hode som ellers hadde vært fylt av tvil og
frykt. Hvordan kan de mest negative erfaringene i livet forvandles
til et sted hvor vi lærer å kjenne Gud som vår hyrde? Hvor vi
erfarer at han leder oss til det levende vann, til kilden, så vi kan
finne hvile?

Hvorfor, Gud?
Når vi møter skikkelig motgang i livet står vi ansikt til ansikt med
det ondes problem: Hvorfor skjer det så mye vondt i livet mitt?
Hvorfor tillater Gud dette? Gud har et svar på dette, selv om det
kanskje ikke er det svaret vi helst vil høre. For midt i mørket når
alt håp synes ute skinner Gud.
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Fra 2010 opplevde jeg et nesten sammenhengende totalt mørke i
over to år – ingen fred i hjertet, heller stadig uro. Jeg tvang meg
igjennom en bibelleseplan, selv om mye av det jeg leste heller økte
uroen enn å stagge den. Da Jesus og disiplene møtte en person
som var født blind, lurte disiplene på: «Var det hans eller foreldrenes synd som gjorde at han ble født blind?» (Joh 9,1–3). Jesu
svar er revolusjonerende: «Ingen av delene. Denne elendigheten
har bare en hensikt. Jeg skal ta kverken på det, og gjennom det
skal Gud bli herliggjort!» (Min parafrase.)
Hvorfor har jeg opplevd store prøvelser i livet? Vet ikke. Mye
av det virker uforståelig og helt meningsløst. Men jeg vet én ting.
Kilden til det vonde har en annen adresse enn Gud. Og det er Gud
som skal føre meg ut av det vonde Anklageren har påført meg. Da
skal jeg høylytt prise Gud for hans endeløse godhet, og fortelle til
alle og enhver hva han har gjort for meg.
Hva gjør jeg i mellomtiden? Jeg fester blikket på håpet, og
priser Gud for at frihet er underveis. For meg personlig har det
betydd å lese Salmenes bok jevnlig, og å høre mye på lovsangsmusikk. I løpet av de to mørke årene var det noen få lovsangsstunder
hvor mørket og uroen gav meg en pause. Det gav meg håp –
lovsangen hadde betydd så mye for meg, særlig de siste årene før
«ulykken» inntraff. Derfor gav jeg meg ikke, selv om uroen mange
ganger økte selv med lovsang. Jeg sukket mange ganger til Gud:
«Hvor lenge, Herre? Hvor er ditt smil blitt av? Hvor er din velvilje
og din fred? Hvor er ditt nærvær?» Ironisk nok ledet jeg lovsangsstunder på gruppesamlinger hvor folk erfarte Guds nærvær når jeg
spilte piano – bare ikke jeg.



Denne elendigheten har bare en
hensikt. Jeg skal ta kverken på
det, og gjennom det skal Gud bli
herliggjort!

Bibelen – en ærlig bok
Bibelen er en ærlig bok – det er få glansbilder av livet her på
jorden. Gud prøver ikke å lure oss til å tro at prøvelser og vanskeligheter ikke kommer vår vei. David, og mange andre, erfarte at
midt i prøvelsene er det fullt mulig å erfare Gud. Jesus kom tilbake
fra ørkenvandringen full av Åndens kraft (Luk 4,14). Prøvelser er
ikke ensbetydende med tørke i livet med Herren. Tvert imot er det
slik at når det tilsynelatende ikke er vann å finne noe sted, graver
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vi desto mer desperate. Og: Den som leter, han finner. For Gud er
FOKUS:
en Gud som lar seg finne (Matt 7,8; Jer 29,13–14).
Prøvelser kan gi oss følelsen av at Gud er borte: «Gud, hvor er
du blitt av?» Men han er trofast. Gud vil ikke la oss prøve over
evne (1 Kor 10,13). Vi kan mange ganger være uenige med ham,
og tenke at han umulig kan skjønne hvordan det vi går igjennom
oppleves. Men han vet enda bedre enn oss hva vi kan tåle. Og når
vi har kommet igjennom prøvelsen fylles vi av undring over Guds
nåde og trofasthet. «Tenk! Han berget meg gjennom dette også!»
Når Salmenes bok er en slik rikdom for en hverdagskristen, er
det fordi den inneholder hele spekteret av erfaringer, tanker og
følelser et menneske kan oppleve. Uansett hvor du er i livet vil du
finne noe i Salmene som uttrykker hjertet ditt overfor Gud. «Gud
kan umulig vite hvordan jeg har det!» Jo, det gjør han, for det står
i boka hans!
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Det er vi som trenger å si hva
som er i hjertet vårt slik at vi blir
fri, og får et åpent og rent hjerte
innfor ham.


Fullfør løpet

Jeg skjelver av frykt,
jeg er overveldet av redsel.
Jeg sa: Hadde jeg vinger som duen,
da fløy jeg bort og fant meg et bosted
Langt av gårde ville jeg flykte,
i ørkenen ville jeg slå meg ned. (Sal 55,6–8)
Jeg sa i min angst:
«Jeg er støtt bort fra dine øyne.»
Men du hørte min bønn
da jeg ropte til deg. (Sal 31,23)

Forbudte følelser
Noen av oss kristne er så godt opplært i «god» teologi at en hel del
tanker og følelser i Bibelen er «forbudte». Dermed ender vi opp med
å gjemme dem for både Herren og våre nærmeste kristne søsken.
Vi skammer oss. Skjult skam er det perfekte fengsel, for du slipper
aldri ut før du gir skammen til Gud. Logisk sett virker det helt
tåpelig å prøve å skjule noe overfor Gud. Han vet alt. Han trenger
ikke at vi forteller ham det. Det er vi som trenger å si hva som er i
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hjertet vårt slik at vi blir fri, og får et åpent og rent hjerte innfor
ham.
I Salme 89 anklager endatil salmisten Gud for å ha tilintetgjort
pakten med folket sitt, og han spør: «Hvor lenge, Herre?» Hvorfor
står det sånne ting i vår lovsangs- og bønnebok? Det følger ikke
engang med en instruksjon om at: «sånn skal du ikke be». Tvert
imot viser Bibelen oss at de Gud kaller venner gir Gud sin ærlige
mening. Er det ikke opprørsk å anklage Gud, da? Vel, det kommer
an på hensikten i hjertet. Dersom hensikten er å høre hva Gud har
å si for å forstå ham bedre og lære ham å kjenne, så liker Gud å
komme på tiltalebenken. Han sier i Jesaja: «Kom, la oss gå i rette
med hverandre». Med andre ord: La oss ta dette ansikt til ansikt.
Du først og så jeg. Han ønsker først og fremst at vi skal være
ærlige, for uten ærlighet oppstår ikke dype vennskap.
Salmenes bok er en lovsangs- og bønnebok for hverdagen. Den
hjelper oss å leve med Gud som dem vi er – ikke som dem vi liker
å fremstå som. Gud er ikke en Gud for overfladiske, religiøse
øvelser i offentlige møter. Jesus har vært ganske tydelig på hva
han mener om sånt (Matt 6,1–6). Han vil ha oss for seg selv. Han
«poker» oss og vil ha tak i hjertene våre. Faktisk er det slik at Gud
gjerne vil høre hva vi mener. Da han planla å legge Sodoma og
Gomorra i grus tenkte han: «Jeg må høre hva min venn Abraham
tenker om dette» (1 Mos 18,17–33). Hva gjorde Abraham til Guds
venn? Jo, at Abraham trådte nærmere Herren og delte sin ærlige
mening. Han prøvde ikke å diktere Gud, men snakket med ham
med den respekten venner har for hverandre, og med den gudsfrykten man har i møte med universets Herre.



Gud er ikke en Gud for
overfladiske, religiøse øvelser i
offentlige møter.

Legg alt fram for Gud
Når Bibelen sier at vi skal legge alt vi har på hjertet fram for Gud,
betyr det nettopp ALT (Fil 4,6–7). Alle suksesser, alle nederlag, alle
tanker og sinnstemninger. Om vi er skuffet eller rasende er det mye
bedre å skjelle ut Gud, enn kona og barna. Han tåler det nemlig
svært mye bedre. Og når vi har fått tømt ut smerte og bitter skuffelse i hans nærvær, er det nettopp hans nærvær som hjelper oss å
se ting fra et himmelsk perspektiv. Hans nåde tar nemlig aldri slutt,
selv om vi kan tenke at «this is the end».
		
55

Guds løfte til oss er at han vil bevare våre hjerter og våre tanker i
FOKUS:
Kristus når vi gir alt til ham (Fil 4,7). Evangeliet er fremdeles slik
at vi gir ham vårt liv, så gir han oss sitt. Frelsen var ikke bare en
engangshendelse der vi gav Jesus vår synd og fikk hans rettferdighet. Nei, hver dag kan vi bytte. Vår utilstrekkelighet mot hans
nåde. Vi ønsker så gjerne å gjøre ting riktig, gjøre suksess og være
til glede for Gud og våre nærmeste. Gud ønsker også at vi skal
lykkes. Men det forandrer ikke det faktum at vi er skrøpelige
mennesker som er avhengige av Guds nåde i alle ting.
Det livet Gud kaller oss til er ikke noe vi kan utføre i egen
kraft. Uansett hvor vellykkede vi ser ut til å være, har vi ingenting
å skryte av overfor Gud. Guds nåde er ikke bare nødvendig for å få
tilgitt synd. Det er bare startbilletten til hans overnaturlige nådeliv,
som er helt annerledes enn det vi har erfart tidligere. Det livet
starter med blikk og sinn festet på korset (1 Kor 2,2; Gal 2,20; Gal
6,14). Korset er nemlig kilden til nåden Gud vil vi skal erfare.
Dermed vil seirene vi opplever i livet være en kilde til takknemlighet til Gud for at han berget oss igjennom vanskelighetene, og
noe vi deler med ham med glede og lovprisning. Når fokuset i livet
er å leve med Gud blir seire og nederlag ikke så viktige – nåden vi
uansett trenger blir det viktige. Det er lett å tenke at vi ikke trenger
nåde til å stå i suksess. Men det er bare å kaste et blikk på kjendisverdenen for å skjønne at nåden er like nødvendig på oppsiden av
livet som i nederlag og motgang.
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Hver dag kan vi bytte. Vår
utilstrekkelighet mot hans nåde.

Fullfør løpet



Vannhull
På en telttur i Sverige var jeg tilbake i en by hvor jeg hadde vært
før – på nøyaktig samme campingplass. Med sorg mintes jeg
morgenene jeg hadde tatt på meg rollerblades, satt mp3-spilleren
på ørene og bare surfet rundt – før noen var stått opp. Jeg husket
hvordan lovsangen hadde betjent hjertet mitt – hvordan tårene så
mange ganger hadde trillet nedover kinnet – uten at jeg alltid
skjønte hvorfor.
Plutselig, mens jeg grunnet på dette, kom det for meg. Her har
du gravd deg et vannhull. Drikk av det! Skjelvende tok jeg på meg
rollerbladene og fant fram mp3-spilleren. Jeg kjente den gnagende
uroen, men lot meg ikke affisere. Dette måtte jeg prøve! Midt i
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ufred og sterk uro. Sliten og herjet med opplevde jeg at lyset brøt
igjennom mørket som hadde holdt meg fanget så lenge. Et nærvær
fra Gud omgav meg, og igjen kjente jeg tårene trille nedover
kinnet. Dette var sangen jeg hørte på:
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Her har du gravd deg et vannhull.
Drikk av det!

Åh, hvor jeg nøt det! For et nærvær! For en fred! Guds vidunderlige smil som smeltet bort smerte, uro og håpløshet.
Jeg delte erfaringen med noen venner på Facebook, og en vis
venn oppfordret meg: Gjør det igjen! Jeg trengte ikke mye
oppmuntring, så dagen etter bar det av gårde. Denne gangen var
erfaringen med Gud annerledes. Han talte til hjertet mitt og gjorde
ende på all tvil og uro. Endelig svar! Endelig visshet! Siden da har
hjertet hatt fred, og jeg kan igjen våkne hver dag til Fars smil og
nyte hans velvilje.
Det er mange ting jeg fremdeles ikke forstår – hvorfor skulle
det ta så lang tid? Men de viktigste spørsmålene fikk jeg svar på.
Smerten og uroen er borte – hans fred regjerer i hjertet, og når alt
kommer til alt, er det det som betyr noe. ■
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«And your Spirit soars with me
To the highest heights!
From where I’ll not look back, oh, no,
I’ll keep trusting You!
Because I know You are Faithful, oh God.
Yes, I know You are Faithful, my God.» (You Are Faithful, Jesus
Culture)
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UNDERVISNING

På tomannshånd med Gud

Bønn er mer enn å komme til Gud med en lang
«ønskeliste». Det handler om fellesskap med Gud og
nærhet til hans hjerte.

Tekst: Karl Enok Thu,
karlenok@combitel.no
Karl Enok Thu er gift med Ingebjørg,
og sammen har de to tenåringer. Han jobber
som lærer og rådgiver i ungdomsskolen, og
er en del av lederteamet i menigheten
Kristent Fellesskap i Tromsø.

Richard Foster skriver i boka Åndelige disipliner: «Å be er å bli
forandret. Bønn er det viktigste redskapet Gud bruker for å
forvandle oss. Hvis vi ikke er villige til å bli forandret, vil vi gi opp
bønnen som et viktig kjennetegn i livet vårt. Jo nærmere vi
kommer Guds hjerteslag, desto mer vil vi se av våre behov og
desto mer vil vi lengte etter å bli likedannet med Jesus.»

Guds folk bruker tid i bønn
I Bibelen og kirkehistoren ser vi at nærhet til Gud er kjennetegn
hos store gudskvinner og gudsmenn. Martin Luther sa: «Jeg har så
mye å gjøre at jeg ikke klarer meg uten å bruke tre timer daglig i
bønn». Og John Wesley sa: «Gud gjør ingenting uten at det er svar
på bønn». Han ba to timer hver dag. David sier i Salmenes bok:
«Sju ganger om dagen priser jeg deg» (Sal 119,164), mens Daniel
falt på kne tre ganger daglig og ba og lovpriste Gud (Dan 6,11).
Jesus brukte også mye tid i bønn. Han ønsket å anvende tid
med sin Far. Han var like avhengig av Far som det vi er, derfor
gikk han ofte på øde steder eller plasser der han kunne være alene
for å be (Mark 1,35; Matt 14,23; Mark 6,46; Luk 5,16; Luk 6,12;
Luk 9,18; Luk 11,1; Matt 26,36).
Selv pleier jeg å starte dagen med å bruke tid med Herren.
Både med å lese Guds Ord, og å legge dagen fram for ham. Det er
60

en god måte å begynne dagen på. Det gir retning, og gjør at jeg er
mer fokusert på kontakten med Gud iløpet av dagen. Jeg småprater
med Gud på jobben, eller i ulike situasjoner jeg kommer opp i.
Senere på dagen bruker jeg ofte å lovsynge eller ha en bønnestund.
Jeg opplever det godt å pleie forholdet til Far gjennom hele dagen.
Ikke gi oppJesus lærte oss at vi alltid skal be og ikke gi opp. Som
eksempel fortalte han om en mann som gikk til en venn midt på
natten og ba om brød (Luk 11,5–8). Jesus påpekte at han fikk brød
grunnet sin pågåenhet. På samme måte skal vi være pågående når
vi ber til Gud.
I en annen lignelse fortalte Jesus om ei enke som stadig gikk
til dommeren og ba om å få sin rettighet. Jesus sier i slutten av
lignelsen: «Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de
som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem?» (Luk
18,8). Enka ga aldri opp. En slik innstilling ønsker Gud at også vi
skal ha. Vi trenger altså å være utholdende og ikke gi opp når vi
ber. Vi må minne Gud på det han har sagt når vi kommer til ham.
På grunn av tro og utholdenhet arver vi det som Gud har lovet
(Hebr 6,12). I Brevet til hebreerne leser vi om trosheltene i Det
gamle testamentet som stadig ba og ikke ga opp (Hebr 11).
Abraham visste at Gud hadde talt til ham om et land han skulle få
i arv (1 Mos 15,7–21; Rom 4,18–22; Hebr 11,8–10). Moses ba for
Israelsfolket og ga ikke opp. Han sto på Guds løfter når han ba, og
minnet Gud på det han hadde sagt (2 Mos 32,11–14; 4 Mos 14,13–
25).

«Jeg har så mye å gjøre at jeg ikke
klarer meg uten å bruke tre timer
daglig i bønn».

Be i det skjulte
Jesus lærte disiplene at det var viktig å be i det skjulte: «Men når
du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din
Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne
deg» (Matt 6,6).
Fariseerne likte å stå foran folket og be høyt for å vise seg
fram. Gud ønsker ikke at vi skal be slik. Vi ber ikke for å imponere
mennesker. Vi ber til vår Far som er i det skjulte, og han skal lønne
oss (Matt 6,6). I den personlige bønnen er vi alene med Gud og
holder ikke på med andre ting.
		
61

Det er viktig å pleie vennskapet
med Gud på tomannshånd.

Vi trenger altså å være alene med Gud – bare Far og jeg. Vi
trenger å ha et forhold bare oss to. Dersom jeg har en venn jeg
bare snakker med når andre er tilstede, er det begrenset hvor nære
venner vi blir. Derfor er det viktig å pleie vennskapet med Gud på
tomannshånd.
Jesus opplevde at mange trengte seg på for å være der Jesus
var. Folk var interessert i å være sammen med ham. Jesus visste
derimot hvor viktig det var å være alene og be til sin Far i
himmelen. Mens disiplene sov eller gjorde andre ting, kunne Jesus
gå for seg selv. Ofte gikk han opp i fjellet for å be. For han var nok
fjellet en av de få stedene han kunne være helt alene.
Da det var blitt dag, dro han ut til et øde sted. Folk ga seg til å lete
etter ham, og da de kom dit han var, forsøkte de å holde ham igjen, så
han ikke skulle gå fra dem (Luk 4,42)

I perioder setter jeg av lengre tidsrom for å være sammen med Gud
i bønn og innvielse. Jeg har begynt å gå på fjellet rett ovenfor der
vi bor for å søke Herren. Der kan jeg skue utover området mens jeg
roper og ber til Gud. I huset vårt er det et rom som jeg har definert
som mitt bønnerom. Der kan jeg være uforstyrret og dele tankene
mine med Herren. Der henter jeg styrke, og bruker tid for å høre
hva han vil si til meg. Det er en god opplevelse å være alene med
Gud på bønneromet eller på fjellet. Tankene mine klarner når jeg
tilbringer tid helt alene med Gud. Hjertet fylles med en herlig fred.
Det er godt å være i Guds nærvær!

Ikke ramse opp mange ord
Jesus sa til disiplene at de ikke skulle ramse opp mange ord når de
ba (Matt 6,7). Hedningene trodde de ble bønnhørt hvis de brukte
mange ord. Det hender at også vi går i samme fella og bruker
mange ord. Vi prøver å «overbevise Gud» ved å snakke fort og
masse. Men en person kan oppnå mye mer i bønn ved å bruke få
ord. Bønn handler nemlig ikke om antallet ord vi anvender. Det er
en samtale og toveiskommunikasjon med Gud. Vi snakker med vår
Far og lytter til hva han har å si. Gud ønsker å møte oss. Det dreier
seg om å ha et hjerteforhold til han. Har du en venn du står nært
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og har et hjerteforhold til? Da er det slik at dere kan kjenne hverandre så godt at dere vet hva den andre tenker og er opptatt av.
Slik er det også med Gud. Vi kan oppleve ham og kjenne ham. Vi
kan føle hans hjerte og høre hva han sier.
Min erfaring er at jo mer tid jeg bruker med Gud, jo lettere er
det å høre hva som ligger på hans hjerte. Slik er det også med
venner. Jo mer jeg er sammen med dem, jo lettere blir kommunikasjonen. Vi forstår hverandre bedre.

Troens bønn

Tankene klarner når jeg tilbringer
tid helt alene med Gud.

En viktig ingrediens i all bønn er tro. Bibelen sier at når vi kommer
fram for Gud må vi «tro at han er til og at han lønner dem som
søker ham» (Hebr 11,6). Jesus lærte oss at vi skal ha tro til Gud når
vi kommer til ham:
Og Jesus svarte dem: «Ha tro til Gud! Sannelig, jeg sier dere: Om noen
sier til dette fjellet: ‘Løft deg og kast deg i havet!’ og han ikke tviler i
sitt hjerte, men tror at det han sier, vil skje, da skal det også gå
slik. Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnene deres – tro at dere
har fått det, og dere skal få det» (Mark 11,22–24)

Tro er tillit til Gud. Tro er å stole på Gud. Troen er utholdende. Den
gir ikke opp (Hebr 11,1; Hebr 6,12). Gud er vår far. Han kjenner
oss. Han ønsker å gi oss det vi trenger. Jesus sa til disiplene: «Be så
skal du få» (Matt 7,7). Hva slags forventning har du til Gud når du
kommer til ham? Vi kan be med forventning om å få, at han hører
oss og er klar til å svare. Selv om vi av og til må vente litt, så
svarer han og gir oss det vi trenger.
«Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om
noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn
ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om» (1 Joh
5,14–15)
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Spørsmål til ettertanke

Bønn er en samtale og
toveiskommunikasjon med Gud.

For å ta nye steg i ditt eget bønneliv kan du se på disse spørsmålene: Hva tenker du om ditt eget forhold til bønn i dag? Hvordan
kan du gjøre framgang på ett eller flere av de områdene du ser det
trengs? Hvilke bønnesvar har du fått som du kan minne deg selv
om til oppmuntring? Hvordan kan du hjelpe deg selv på dager du
ikke føler for å be? Lykke til! ■
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UNDERVISNING

Gjennomgang av
Paulus’ brev til romerne
Konflikt og uenighet var i ferd med å splitte den kristne
menigheten i Roma. Paulus forfatter sporenstreks et brev
der han oppfordrer menigheten til enhet, og viser til at
Kristus er den som binder dem sammen. Her er en
gjennomgang av brevet.
Tekst: FOLK bibelskole,
www.folkbibelskole.no,
info@folkbibelskole.no
Denne artikkelen er et utdrag fra læreboka
Bibeloversikt II, som er tilgjengelig fra FOLK
bibelskole. Boka gjennomgår og gir bakgrunn
for bøkene i Det nye testamentet, og her er
det altså Paulus’ brev til romerne vi tar en
nærmere titt på. Les gjerne brevet fra Paulus
sammen med denne artikkelen.

Da Paulus levde var Roma den største byen i verden. Det bodde
over en million mennesker der, og den var full av flotte byggverk.
Roma var hjembyen til keiseren, og det politiske hovedsetet for
datidens verdensdominerende supermakt, Romerriket. Mange av
innbyggerne var slaver som tjente romerske familier. Overflod og
nød fantes derfor side om side.

Bakgrunn for brevet
Det finnes ingen sikre kilder som forteller hvordan menigheten i
Roma oppstod – den ble ikke grunnlagt av Paulus. Han hadde
faktisk ikke engang vært i byen da han skrev brevet til de kristne
der. Det vi vet, er at i folkmengden i Jerusalem på pinsedag fantes
det jøder fra Roma (Apg 2,10), som ganske sikkert tok det kristne
budskapet med seg tilbake. Den jødiske befolkningen i Roma var
på den tiden ca. 40 000, så det var mange å dele evangeliet med.
Enda flere hedninger fantes i byen, og det var mange kristne
hedninger i menigheten i Roma. Noen av dem kan ha flyttet til
Roma fra andre byer hvor Paulus hadde grunnlagt menigheter, i
Asia, Makedonia eller Hellas.
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Da Paulus skrev brevet til de kristne i Roma, hadde menigheten
i byen eksistert i mange år allerede (Rom 15,23). Den hadde vokst
og blitt kjent over hele verden (1,8). Sannsynligvis samlet menigheten seg mange steder rundt om i hovedstaden (16,1–16).
Paulus skrev brevet til romerne rundt år 57 e. Kr., mot slutten
av sin tredje misjonsreise. Sannsynligvis ble brevet skrevet under
et tre måneders langt opphold han hadde i Hellas (Apg 20,2–3), og
det er vanlig å gå ut ifra at han befant seg i Korint eller i nabobyen Kenkreæ. Men hva fikk han til å skrive et brev til denne
menigheten som han verken hadde grunnlagt eller besøkt? Siden
Paulus ikke selv forteller hvorfor han skriver brevet, må vi dra
slutningen ut ifra innholdet i brevet, og ut ifra kunnskap vi har om
den historiske situasjonen. Vi kan si følgende om bakgrunnen og
hensikten med brevet:

Da Paulus skrev brevet til de
kristne i Roma, hadde menigheten
i byen eksistert i mange år
allerede.

•• Menigheten i Roma hadde opprinnelig mange (antagelig en
overvekt av) jødiske kristne som hadde kommet til tro på Jesus
i Jerusalem på pinsedag.
•• Alle jøder hadde blitt utvist fra Roma av keiser Klaudius. Dette
gjaldt også jødiske kristne, som Akvillas og Priskilla (Apg
18,2). Dermed var det bare hedninger igjen i menigheten.
•• Da Klaudius døde i år 54, ble han etterfulgt av keiser Nero som
lot jødene komme tilbake til Roma. Mange av de jødiske
kristne vendte da tilbake. Men de fant menigheten i en annen
forfatning enn da de dro fra byen, og med et nytt lederskap.
Det var vanskelig for dem å bli integrert.
•• Det oppstod en konflikt om hva som skulle vektlegges i
menigheten, noe som førte til strid om hvem som var Guds
egentlige folk. Hedningene pekte på at siden jødene hadde
forkastet Kristus, var det uunngåelig at hedningene skulle ta
over. Jødene insisterte på at det å bli en troende var å bli sann
jøde. Alvorlige splittelser truet menigheten.
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Siden Paulus ikke kjente
menigheten personlig, kunne han
ikke skrive i den familiære stilen
han ofte brukte ellers.

Da Paulus hørte om dette, men ikke kunne dra til Roma med
en gang, skrev han et brev for å forklare saken. Han var selv jøde,
men kalt til å forkynne for hedningene. Derfor var han godt kvalifisert til å skrive om dilemmaet.
Siden Paulus ikke kjente menigheten personlig, kunne han ikke
skrive i den familiære stilen han ofte brukte ellers. Stilen i dette
brevet er mer objektiv, nesten som en forelesning.
Mens Paulus var i Korint, der han skrev brevet, tok han opp et
offer til de fattige i Jerusalem (Rom 15,25–27. Se også 2 Kor 8–9).
Han planla å overlevere gaven til menigheten i Jerusalem og
deretter besøke menigheten i Roma på vei til Spania. Det virker
som om Føbe, en diakon fra menigheten i Kenkreæ, overleverte
brevet til romerne på vegne av Paulus (Rom 16,1–2).

Introduksjon (Rom 1,1–17)
Etter en innledende hilsen (1,1–7) uttrykker Paulus en lengsel etter
å besøke menigheten i Roma slik at han kan «høste» blant dem slik
han har gjort blant de andre hedningene (1,13). Han gir så et
sammendrag av temaet i brevet på to vers, der han går rett på sak
på situasjonen mellom jødene og hedningene:
For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til
frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro. (Rom 1,16–17)

Videre i brevet viser han hvordan rettferdighet ovenfor Gud ikke
kan oppnås ved eget strev, men må tilegnes ved tro. Dette er den
eneste veien til frelse, både for jøder og hedninger.
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Jøder og hedninger:
Alle er syndere (Rom 1,18–2,29)
Paulus går tilbake i både jøders og hedningers historie, og viser
hvordan alle mennesker er under fordømmelse og har gjort seg
skyldige i å avvise Gud:
•• Hedningene er uten unnskyldning fordi de har forkastet
kunnskapen om Gud som er synlig i skaperverket og i deres
egen samvittighet. Resultatet av dette er at Gud har overgitt
dem til deres eget begjær og sviktende dømmekraft (1,18–32).
•• Jødene er under fordømmelse på grunn av sitt hovmod. De har
holdt Guds velsignelser for seg selv i stedet for å gi dem videre
til hedningene slik Gud ville (2,24). De som er så stolte av
loven vanærer Gud ved å selv bryte den (2,1–29). Sann
jødedom er et spørsmål om hjerteholdning, ikke ytre religion.

Argumenter som setter
spørsmålstegn ved Guds integritet,
eller prøver å rettferdiggjøre en
ugudelig livsstil, tilbakevises som
falske.

Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer
ikke i det ytre, på kroppen. Jøde er den som er jøde i det indre, og
omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved
bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud.
(Rom 2,28–29)

Jøder og hedninger: Frelst ved tro (Rom 3,1–31)
Jødene har hatt en fordel fordi Gud har møtt dem opp gjennom
historien (3,1–2). Likevel konkluderer analysen til Paulus med at
både jøder og hedninger er syndere (3,9), og at ingen blir rettferdige for Gud ved å holde loven (3,20). Argumenter som setter
spørsmålstegn ved Guds integritet eller prøver å rettferdiggjøre en
ugudelig livsstil tilbakevises som falske (3,1–8).
Etter at Paulus har slått fast at alle mennesker er syndere og at
det er umulig å oppnå rettferdighet ved å holde loven, kunngjør
han de gode nyhetene:
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Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt
åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved
troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for
alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans
nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus (Rom 3,21–24)

Argumenter som setter
spørsmålstegn ved Guds integritet,
eller prøver å rettferdiggjøre en
ugudelig livsstil, tilbakevises som
falske.

Rettferdighet kan bare oppnås ved å tro på Jesus Kristus. Det er
Guds gave til både jøder og hedninger – ikke noe man gjør seg
fortjent til ved egen innsats. Ved Guds nåde er rettferdiggjørelse
tilgjengelig for alle. Jøder og hedninger kan erklæres rettferdige i
Guds øyne av himmelens domstol (3,26–30).

Jøder og hedninger: Etterkommere av hvem?
(Rom 4,1–5,21)
Paulus argumenterer videre for at jøder og hedninger står likt for
Gud ved å ta opp spørsmålet om opphav.
a) Abraham

Først tar Paulus for seg Abraham, jødenes høyt aktede stamfar.
Han viser at Abraham ble regnet rettferdig fordi han trodde (4,9).
Sanne etterkommere av Abraham er derfor ikke de som fysisk
stammer fra ham, men de som tror Guds ord slik han gjorde (4,11–
12). Patriarken for den hebraiske nasjonen er dermed åndelig far
for både jøder og hedninger som tror (4,16–17). Frelsen er at
Kristus forsonte menneskene med Gud og gjorde dem rettferdige i
Guds øyne. Det er en gave fra Gud som menneskene må tro på og
ta imot (5,1–11).
b) Adam

Paulus går så tilbake til begynnelsen og minner romerne på at alles
far var Adam, det første mennesket Gud skapte. Adam syndet og
førte dermed fordømmelse og død over alle sine etterkommere,
både jøder og hedninger (5,12–19). Men gjennom Kristus har Gud
sørget for en måte å bryte grepet som loven, synd og åndelig død
har på menneskene. Kristi forsoning av menneskeheten med Gud
står som et rent motstykke til Adams fall og atskillelse fra Gud:
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Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble
nåden enda større. For slik som synden hersket gjennom døden, skal
nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus,
vår Herre. (Rom 5,20–21)

Å tro på Jesus Kristus er eneste vei til frelse og fred med Gud, for
både jøder og hedninger.

Nedarvede utfordringer
Både hedninger og jøder har hver sine nedarvede farlige tendenser:
a) Hedningene: Løssluppenhet (6,1–13)

En løssluppen livsstil der «alt går» har alltid vært typisk for
hedninger, og denne tendensen smitter lett over på menighetslivet.
Hedensk filosofi vil gjerne rettferdiggjøre atferd som ikke
samsvarer med sann kristen livsførsel (6,1–2). Paulus minner
romerne på at dåpen innebærer et fullstendig brudd med den
gamle livsstilen (6,3–13). De (og alle troende) er kalt til helliggjørelse: til å utvikle en hellig karakter og livsførsel. Det er en prosess
av å bli mer og mer lik Jesus – til å bli hva de faktisk allerede er i
Kristus.
I Guds øyne er de troende hellige. Kristus har lagt livet sitt ned
i dem, som et frø som skal spire, utvikles og vise seg i praktisk
hellighet i dagliglivet. På denne måten fullføres Guds hensikt om
at hans herlighet og velsignelse skal vises over hele jorden.
De troende skal regne seg som døde for synden, noe som
demonstreres i dåpen i vann (6,2–7). Derfor skal de ikke lenger la
synd herske over seg (6,11; 6,14).

Paulus minner romerne på at
dåpen innebærer et fullstendig
brudd med den gamle livsstilen.

b) Jødene: Loviskhet (6,14–7,25)

Tendensen til loviskhet er sterk både hos jøder og ikke-jøder. Alle
troende må forstå at de er under nåden og ikke under loven (6,14).
Slik de før var slaver av loven, skal de i stedet være slaver av rettferdigheten (6,15–23).
De troende er døde for loven, som fordømmer og vekker lysten
til å synde. I stedet er de frie til å tjene Gud i et nytt liv i Ånden
(7,4–6). Å vende tilbake til å holde loven i egen kraft, er å gå
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tilbake til den gamle indre kampen som gjorde dem frustrerte og
slitne (7,14–25).
c) Løsningen: Livet i Ånden (kap 8)

De skal legge av etniske og
kulturelle forskjeller og leve
sammen i oppriktig kjærlighet.

Ved å leve etter Ånden unngår man de to farlige grøftene hedensk
løssluppenhet eller jødisk loviskhet (8,1–5). Guds sanne folk er de
som lever ved Ånden, uansett etnisk bakgrunn. Alle som drives av
Guds Ånd, er Guds barn (8,14).
Fremveksten av et hellig folk i verden har direkte innvirkning
på alt det skapte. Helliggjørelsen vil ende med at hele skaperverket
settes fri fra slaveriet under forgjengeligheten (8,21) når Guds barn
åpenbares i herlighet (8,19). Troende kan møte vanskeligheter på
veien, spesielt fra motstandere av evangeliet. Men Paulus spør: «Er
Gud for oss, hvem er da mot oss?» (8,31). Uansett utfordringer
«vinner vi mer enn seier» (8,37) fordi «ingenting kan skille oss fra
Guds kjærlighet i Kristus Jesus» (8,39).

Jøder og hedninger: Felles framtid
(Rom 9,1–11,36)
Paulus har nå slått fast at alle som tror på Guds løfter slik
Abraham gjorde er Guds folk, enten de er jøder eller hedninger.
Men hva er så stillingen til det jødiske folket nå? Paulus, som selv
er jøde, ramser opp hebreerfolkets historiske fordeler (9,4–5) og
forklarer at på tross av dette har de ikke gjenkjent sin egen
Messias, Guds salvede frelserkonge. De snublet i Kristus, «snublesteinen» (9,32–33), og forherdet hjertene sine for Gud (11,7).
Resultatet er et rollebytte. Jødefolket, Guds lys for hedningene,
blir nå egget til misunnelse av ikke-jødiske troende som i utgangspunktet ikke kjente Gud (11,11–14). Nå er det hedningene som er
Guds lys for jødene, for å vise dem at frelse bare er tilgjengelig ved
troen på Kristus, og ikke ved å holde loven og gjøre gode gjerninger.
Paulus bruker et oliventre som metafor for å forklare jødenes
og hedningenes stilling. Det kommer en tid når de jødiske greinene, som er brukket av fra det «gode oliventreet», vil bli podet
tilbake på treet sammen med de innpodede «ville olivenkvistene»,
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som er hedningene (11,11–24). Til slutt vil store antall jøder vende
seg til Kristus. Jøder og hedninger er allerede ett i Kristus, og skal
leve stadig sterkere sammenføyd.

Jøder og hedninger: Lev sammen i fred
(12,1–15,33)
Videre tar Paulus tak i noen praktiske sider ved det å leve sammen
som Guds folk.
De skal legge av etniske og kulturelle forskjeller og leve
sammen i oppriktig kjærlighet (12,9; 13,8–10). De må respektere
myndighetene og betale skatt (13,1–7). Spesielt må de være overbærende og forståelsesfulle for hverandres særegenheter, siden
hedenske og jødiske holdninger til for eksempel offerkjøtt var
svært ulike (14,1–23). Til slutt oppforderer Paulus dem:

Paulus avslutter med en hjertelig
lovprisning til Gud.

Så la oss strebe etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet.
(Rom 14,19)
Må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise enighet,
etter Jesu Kristi vilje. Da kan dere samstemt og med én munn prise
Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. (Rom 15,5–6)

Etter denne kraftfulle undervisningen om hvordan ulikhetene i
menigheten kan overvinnes, forteller Paulus at han planlegger å
besøke dem (15,20–33).

Hilsen og konklusjon (16,1–27)
Brevet rundes av med en rekke personlige hilsener og en siste
advarsel om å holde øye med dem som skaper splittelse (16,17–20).
Paulus avslutter med en hjertelig lovprisning til Gud.
Som oppsummering kan vi si at Paulus’ brev til romerne
oppfordrer menigheten til enhet og viser til deres felles erfaring av
Kristus. I dag kan det være andre tema som vekker splid i menigheten. Men budskapet om enhet er fremdeles det samme, et
budskap vi gjør klokt i å ta på alvor. ■
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