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LEDER

Pakt – gammelt begrep,
topp aktuelt innhold
Kjernen i pakt er å leve i trofast kjærlighet. Det er noe mennesket lengter etter, men som for mange blir en uoppnåelig
drøm. De gode nyhetene er at Jesus er den nye pakt. Han har
vist hva pakt er og han har gitt oss livet slik at vi kan følge i
hans fotspor.

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

Vi blir født inn i et samfunn der selvrealisering står i høysetet. Prestasjoner er det viktigste, og dess flere områder vi presterer på dess bedre.
Resultatet er stadig flere stressede barn, frustrerte tenåringer, urolige
foreldre og ensomme eldre. Fellesskap og samhold ofres i prestasjonsjaget, og mange grupper i samfunnet vårt faller igjennom og havner
utenfor det gode selskap. Ensomhet, relasjonsbrudd og psykiske lidelser
er hverdagen for stadig flere.
Gud elsker alle mennesker, og har en bedre veg. Han inviterer oss
som sitt folk til å realisere Jesus. Det er å gå mot strømmen i vår
kultur. Det er så radikalt at Jesus sier at den som vil følge ham må
fornekte seg selv og ta korset opp. Derfor er Jesus-realisering det
motsatte av selvrealisering. Det er en kultur preget av raushet,
trofasthet, utholdenhet, vennlighet og personlig offer. Det er å sette
andre høyere enn seg selv, og frukten av denne kulturen er nærhet,
vennskap og fellesskap for alle mennesker. Vi tror at Jesus-kultur har
gode vekstvilkår i landet vårt. Når flere og flere mister grepet i jaget
etter å være vellykket, vil alternativet som Jesus og hans folk representerer bli tydeligere.
I denne utgaven av bladet FOLK handler alle artiklene på en eller
annen måte om pakt. Ordet pakt får kanskje mange til å sperre opp
øynene og lure: Hva har det med 2015 og Norge å gjøre? Men
4

innholdet i begrepet er topp aktuelt. Pakt er en viktig del av Jesusrealisering. Kjernen i pakt er å leve i trofast kjærlighet. Det er noe
mennesket lengter etter, men som for mange blir en uoppnåelig drøm.
De gode nyhetene er at Jesus er den nye pakt. Han har vist hva pakt er
og han har gitt oss livet slik at vi kan følge i hans fotspor.
Vi inviterer vi deg til å lese dette nummeret av FOLK og finne Jesu
fotspor i artiklene. Med denne utgaven ønsker vi å gi deg en oversikt
over og innsikt i hva pakt er, og videre hjelpe deg å være en etterfølger
av Jesus som lever i trofast kjærlighet.
Innføring i begrepet pakt får du i artiklene «Pakt – hvaforno?» av
Arne Olav Røe, «Lev lurt» av Håvard Kjøllesdal og «Jesus, Israel og
paktene» av Lars Gunnar Solheim. Resten av bladet handler om de
praktiske sidene av den nye pakten i Jesus. Det handler om å leve
sammen i livgivende og trofaste relasjoner der vennskap vokser fram
og varer. Dette skriver Per Filip Osland om i «Se, som de elsker hverandre» og jeg selv i «Da verden ble snudd opp ned».
Å leve sammen som mennesker er krevende i perioder. Å leve i pakt
hjelper oss til å leve i relasjoner med seier og mestring. Artiklene «Gå
til den det gjelder» av Kirsti Wågø og «Ufullkomne mennesker – fullkomne fellesskap» viser hva det betyr i praksis.
Pakt og ekteskap er to sider av samme sak. Artikkelen «Fire gode
grunner for å gifte seg» av Arne Olav Røe viser hvor viktig forståelsen
av pakt er for ekteskapet. I «Nesten skilt» får vi høre historien om et
ekteskap i oppløsning som blir en ektepakt der kjærligheten rår.
Felles måltid og pakt henger sammen. Gud vil gjenreise forståelsen
av kjærlighetsmåltidet og Herrens måltid. Les artiklene «Paktsmåltidet –
heime og i forsamlinga» av Norleif Askeland og intervjuet «Deler brød
og vin – og mye annet godt», og la deg bli fornyet i forståelsen av
brødsbrytelsen. Vi har også intervjuer skrevet av Eilen A. Olsen og
Stein Ørnhaug som viser hvor praktisk, jordnært og livgivende et liv i
pakt er. Erling Thu skriver om det levende håpet som evangeliet gir,
ikke bare for dette livet, men også for evigheten sammen med Jesus.
Gud vil at folk i Norge skal se enhet og kjærlighet blant kristne.
Når vi gjenreiser forståelsen og livet i den nye pakt, vil folk si «Se, som
de elsker hverandre!»
God lesning! ■

Det er så radikalt at Jesus sier
at den som vil følge ham må
fornekte seg selv og ta korset
opp.
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INTERVJU

Ein trygg heim

Sjølv i ein kvardag med mykje hardt arbeid er folk alltid
velkomne. Ungdommar og vaksne blir stadig tatt godt
imot i denne trygge heimen.

Tekst: Eilén A. Olsen,
eilenaskeland
@gmail.com

Foto: Vegard A. Olsen,
vgolsen
@gmail.com

På Frekhaug i Nordhordland står kveldsmaten klar på garden hjå
Magnar og Astrid Askeland. Dei er akkurat ferdige med fjøsstell og
mjølking av kyr.
Magnar og Astrid er opptekne av folka dei har rundt seg.
Medan praten går rundt bordet kjem det raskt fram at dei er engasjerte for lokalsamfunnet, og dei pratar til dømes om kva dei kan
gjere for alle dei unge tilflyttarane til nabolaga rundt garden sin.
For dei er Guds paktskjærleik noko som strekker seg ut mot
ungdommar og folk i bygda.
– Når vi ser korleis Gud har møtt oss med sin nåde og kjærleik,
kan vi ikkje anna enn å møte menneska rundt oss med same hjartelag.
Magnar leiar forsamlinga Kristent Fellesskap i Nordhordland. I
tillegg til omsorg for flokken, engasjerer han seg for folk utanfor
forsamlinga. I mange år har han og kona hatt ulike ungdommar
med seg på garden. Fleire av desse ungdommane har hatt vanskelege bakgrunnar og har vore med på gardsarbeidet saman med
Magnar og Astrid i staden for å vere på skulen.
– Når eg er saman med dei får eg ei forståing for at menneske
kan ha gått gjennom andre ting i livet enn eg har. Det gjer noko
med meg, seier Magnar.
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– Ja, ein får ei nød for dei, føyer Astrid til. – Alle er like verdifulle uansett.
– Vi ser ikkje på folk som evangeliseringsobjekt, seier Magnar.
– Men vi ønskjer å vise Guds kjærleik, og vi ønskjer å hjelpe folk.
Det er ikkje alltid vi har nådd dei måla vi kunne tenkt oss for dei,
men vi veit jo heller ikkje kva som vil skje i framtida, seier Magnar
med ei tydeleg tru på at Gud gir vekst til det ein har sådd. Han
opplever at folk han har hatt på garden sin gjerne kjem innom
eller ringer – at dei har fått ein god relasjon og eit kameratskap
gjennom arbeid og tid i lag.

Kveldsmaten står klar heime hjå Magnar og
Astrid Askeland.

– Når vi ser korleis Gud har møtt
oss med sin nåde og kjærleik,
kan vi ikkje anna enn å møte
menneska rundt oss med same
hjartelag.
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– Ein nøkkel i møte med andre menneske er å sjå kor god Gud
har vore mot oss. Hans nåde og kjærleik vil prege oss i møte med
andre. Du må vere gal viss du ikkje lar det prege deg, ler Magnar.

Magnar i traktoren på garden

Dei har fått ein god relasjon
og eit kameratskap gjennom arbeid
og tid i lag.

– Det er ikkje slik at «Gud var jammen heldig som valte meg
ut», seier han med glimt i auge. – Gud vel ut det som ingenting
var. Det er berre Guds nåde og kjærleik som gjer at vi har blitt
hans tenarar. Når vi ser dette kan vi sjå forbi folk sin veikskap eller
prektige fasadar. Gud har godtatt alle og vi kan glede oss over
kvarandre.
Dette har prega Magnar og Astrid i møte med ungdommane
dei har hatt med seg i arbeidet på garden, men òg i å sjå dei ulike
lemmane i menigheten finne sin plass og i å vere med å tene.
– Som leiar i forsamlinga har det vore godt å kjenne seg fri til
å få andre fram og sjå modning og vekst i folk sine liv. Her i Nordhordland er det mange gode folk. Magnar ramsar opp namn på
folk i flokken. Nokon er gjestfrie og inviterer ofte folk heim, andre
har stor openberring i Ordet, nokon viser stor omsorg og har eit
hyrdehjarte for menneske rundt seg, medan andre alltid er raske til
å gi respons og stiller opp når det trengs praktisk hjelp. Nokon er
gode på å undervise borna i Guds ord, andre tar seg av organisering og informasjonsflyt, og sørgjer for at ting blir gjort. Nokon
har alltid eit friskt ord å dele, andre har ei spesiell gåve i å
formidle tru til dei rundt seg. Fleire arbeider saman om å nå ut til
ufrelste, og har ei gåve i å kome i kontakt med folk.
– Eg kunne fortsett og nemnt kvar og ein, seier Magnar med
stor begeistring. – Folk er utruleg forskjellige. Det handlar om å sjå
at alle er ein del av Jesu kropp, finn sin plass og tener med den
utrustninga kvar enkelt har.
– Vi må vere flinke til å sjå det åndelege i alt, meiner Magnar.
– Dei som til dømes tener med å sette opp stolar og gjere praktisk
arbeid er utruleg viktige, og vi treng fleire slike folk i blant oss.
I menigheten er dei bevisste på å sjå etter kva som blomstrar i
folk, og er opptekne av å sleppe folk til. Magnar understrekar at
det er Guds nåde som verkar i folk og reiser dei opp, og det er dei
veldig takksame for. Ein treng ikkje å vere «profesjonell» for å tene.
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– I gudstenestene våre brukar vi til dømes ikkje berre dei beste
møteleiarane. Vi brukar fleire forskjellege. Vi er ikkje opptekne av
perfeksjon og at ting alltid skal være ekstremt profesjonelt når vi
samlast til gudsteneste, men at ting er ekte. Det gjer for eksempel
ingenting om eit vitnesbyrd er skjelvande fortalt når Gud har gjort
noko godt.
– Forkynninga vi har fått av leiarane våre i Kristent Fellesskap
opp gjennom åra har forandra liva våre, og vore til enorm hjelp for
oss, fortel Magnar. – Vi har fått utvikle oss forskjellig, fordi vi er
forskjellige. Det er ein nøkkel for oss å kunne jobbe i lag og utfylle
kvarandre, og sjå at tenestegåver kan fungere i lag. Då ser vi ei
breidde i det som veks fram. ■

Ungdommane med vanskelege bakgrunnar har
vore med på gardsarbeidet saman med Magnar og Astrid i staden for å vere på skulen.

Det gjer for eksempel ingenting om
eit vitnesbyrd er skjelvande fortalt
når Gud har gjort noko godt.
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UNDERVISNING

Pakt – hvaforno?

Bibelen ble skrevet i en tid hvor pakt preget alle deler av
livet. Siden pakt henger sammen med hvem Gud er, er
pakt et utrolig viktig budskap også i vår tid. Denne
artikkelen forteller deg hvorfor.

Tekst: Arne Olav Røe,
arneolavroe@gmail.com
Arne Olav Røe, gift, bor i Trondheim, to barn.
Bibellærer, daglig leder i Kristent Nettverk.

Det finnes ikke noe enkelt norsk ord som fullt ut dekker det
bibelske paktsbegrepet. Begreper i vår kultur som avtale, kontrakt,
forpliktelse, løfte og allianse rører ved viktige sider av pakt. Mens
begrepene avtale og kontrakt kan assosieres med kortvarige og
begrensede forhold mellom mennesker, er pakt en mer varig og
altomfattende måte å forholde seg til andre. Pakt er de sterkeste
båndene mennesker kan knytte til hverandre, enten det handler om
livslange ekteskap eller vennskap, eller dyptgående allianser
mellom nasjoner.

Hva var pakt på bibelsk tid?
Pakt var grunnleggende for hele kulturen Bibelen ble skrevet i. Det
var en grunnleggende måte å forstå verden på, et premiss for
hvordan mennesker skulle forholde seg til hverandre. Det gamle
testamentet beskriver mange pakter mellom mennesker og
nasjoner. Ekteskap er en av flere typer pakter. Abraham inngikk
pakter med flere konger i Kanaan. Jakob og Laban avsluttet et
konfliktfylt samarbeid med å slutte pakt. David og Jonatans sterke
vennskap ble beseglet gjennom pakt.
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En paktsinngåelse var derfor høytidelig og gjennomtenkt.
Partene klargjorde vilkårene for pakten, med hvilke rettigheter og
ansvar de hadde overfor hverandre. Videre ble paktsinngåelsen
markert ved å spise et paktsmåltid. Ved alle de store paktsinngåelsene i Bibelen, lot man blod renne for markere pakten, for
eksempel ved å slakte et dyr. Pakt handler derfor om villighet til å
gi livet for den man står i pakt med. Man knyttes sammen i blodsbånd, slik at man blir like tett knyttet sammen som vanlig familie.

Gud er en paktsgud
Pakt har sitt utgangspunkt i hvem Gud er. Fordi Gud elsker oss
med evig og trofast kjærlighet, velger han å vise oss sin kjærlighet
gjennom å inngå pakt. Pakt er det stabile rammeverket Gud tar oss
inn i, hvor han viser oss kjærlighet, trofasthet, ansvar og trygghet.
Pakt var det første Adam og Eva møtte da Gud skapte dem. På
den ene siden plasserte Gud dem i en hage, fylt av alt de trengte
for å leve et velsignet liv. På den andre siden ga Gud dem paktsvilkår de måtte rette seg etter. Når Gud senere åpenbarer seg for
Noah, Abraham, Moses og David, ser vi det samme mønsteret – at
Gud møter dem gjennom pakt.
Gjennom Jesus Kristus har vi blitt innviet i den nye pakt, som
er en bedre pakt med bedre løfter enn paktene i Det gamle testamentet (Hebr 8,6). Hebreerbrevet er skrevet for å forklare hvordan
den nye pakt overgår det som gjaldt i den gamle pakt.
Pakt gjør at vi kan si at «Jesus Kristus er i går og i dag den
samme, ja til evig tid» (Hebr 13,8). Det skaper trygge vilkår for å
oppleve Guds trofasthet og kjærlighet. Framfor å forestille seg en
humørsyk allmektig gud hvor dagsform og følelser skifter, kan vi
hvile i tro til at Gud holder seg trofast til den pakten han har tatt
oss inn i.

Man knyttes sammen i blodsbånd,
slik at man blir like tett knyttet
sammen som vanlig familie.

Pakt i vår tid
Pakt handler derfor om forpliktende relasjoner og forutsigbare
rammer for fellesskap med andre. Pakt er en måte å leve sammen
med andre på, hvor man setter det å leve overgitt til hverandre
høyere enn egne interesser. Det gir et fantastisk rammeverk for å
oppleve trofasthet, kjærlighet og vennskap livet ut. Det gjør at man
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Guds kjærlighet, kjennetegnes den
av selvoppofrelse, trofasthet og
raushet.

stiller opp for de man står i pakt med, og bryr seg om hverandre.
Man er overgitt til hverandre i tykt og tynt. Pakt skaper trygghet,
tillit og tilhørighet, og er uunnværlige byggeklosser i fungerende
familier og samfunn.
Med dette bakteppet skjønner vi at pakt er et utrolig viktig
budskap til oss. Når Jesus kom med den nye pakt, var det for å
frelse oss til et liv hvor den nye pakt preger alle sidene ved livene
våre. Jesu bud i den nye pakt er å elske hverandre (Joh 13,35), noe
som er ensbetydende med å leve i pakt med hverandre. Dette
mønsteret ser vi i flere av Paulus sine brev, spesielt i brevet til
efeserne og kolosserne. I de første kapitlene beskriver han det
fantastiske frelsesverket Gud har gjort gjennom Jesus Kristus, før
han kommer inn på hvordan den nye pakt preger måten vi bør leve
i ekteskap, familie og i forholdet til hverandre. Denne forståelsen
av pakt gjør at kristne kan oppleve fellesskap og samhørighet på
tvers av kulturer, hudfarge og materiell velstand.
Paktslivet presses fra flere hold. For det første utfordres pakt
av individualismen. Denne filosofien vektlegger at hver enkelt må
tenke på seg selv, og ta valg som gagner en selv. I individualismen
må hensynet til andre vike. Man holder sammen med ektefellen så
lenge man har utbytte av det selv. Menigheten og velferdssamfunnet skal møte mine behov og ønsker, i stedet for at det er
arenaer hvor jeg kan bidra. Når vi møter Jesus som Herre, må vi
vende om fra denne selvopptatte måten å leve på.
For det andre utfordres pakt av omdefineringen av kjærlighetsbegrepet. Når Bibelen omtaler Guds kjærlighet, kjennetegnes den
av selvoppofrelse, trofasthet og raushet. I vår vestlige kultur vekker
begrepet litt andre assosiasjoner. Man forbinder kjærlighet snarere
med romantikk, forelskelse og følelser. Disse tingene er ikke feil,
men de trenger en mer stabil og robust plattform å stå på i møte
med livets realiteter. Uten å omfavne en bibelsk forståelse av kjærlighet, blir det vanskelig å leve i pakt med andre mennesker.
Når vi tror at Gud vil arbeide gjennom oss på sin frelsesplan
fram mot oppstandelsen og dommen, trenger vi å gjenreise forståelsen av pakt blant vestlige kristne. Først da vil vi se ekteskap og
familier som fungerer, menigheter preget av søskenkjærlighet, og
samfunn preget av solidaritet og fattigdomsbekjempelse. ■
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INTERVJU

Uventet vennskap

Født og oppvokst på hver sin side av kloden. Den ene i
fred og i velstand, den andre omgitt av krig og fattigdom.
Den ene i en norsk kjernefamilie, den andre i en eritreisk
storfamilie. Idag sier de at den Jesus de ser i hverandre
har knyttet dem sammen.
Tekst og foto: Stein Ørnhaug,
steinorn@gmail.com

Jeg møter Yohans Mehari og Per Arne Gjerde i kantina i lokalene
til Kristent Fellesskap i Bergen hvor begge er eldste i menigheten.
Per Arne er ansatt på fulltid, Yohans deler seg mellom sykepleierjobben og eldsteoppgavene. Begge er høye og slanke, veltalende og
engasjerte, men samtidig så veldig forskjellige. Det mest åpenbare
er bakgrunnen, men også av personlighet viser det seg at de er
ganske ulike.
– Jeg var en person som var veldig «enten-eller» men Per Arne
har lært meg å se mer «både-og». Det er Yohans som setter ord på
noe av det han verdsetter hos vennen. Per Arne kvitterer:
– Yohans er en radikal Jesus-etterfølger som gjerne utfordrer
andre, og jeg er glad for at han også utfordrer meg!
De setter ord på en sterk relasjon som har fått vokse fram
gjennom vanskelige tider og store utfordringer.

To forskjellige verdener
Det er vel ikke mulig å tenke seg mer forskjellige oppvekster enn
det disse to har hatt. Yohans var eldst av fem søsken med ulike
fedre, oppdratt av deres alenemor og hennes slekt. Per Arne var
16

yngst av tre søsken med trygge foreldre i et typisk norsk forstadsmiljø utenfor Bergen. Yohans’ kontakt med faren sin begrenser seg
til en fem minutters samtale, i en telefonkiosk i Oslo da han var 19
år gammel. Han følte seg verken sint eller såret, for dette var en
person han knapt hadde noe forhold til. Per Arne har fått dele sine
jakt- og friluftslivsinteresser med sin far, og bor fortsatt i samme
by som han. Yohans elsket film og bøker, hatet fotballtreningene
og holdt seg gjerne for seg selv. Per Arne holdt på med orientering,
basketball, langrenn, sang i kor og gikk i bibelgruppe sammen med
andre.
– Jeg var nok en over gjennomsnittet snill tenåring,
innrømmer han.
Samfunnet Per Arne vokste opp i er kanskje verdens tryggeste
og mest regulerte; Norge topper FNs levekårsundersøkelser år etter

Yohans Mehari og Per Arne Gjerde

Per Arne har lært meg å se mer
«både-og».
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år. Eritrea, hvor Yohans hadde sin barndom, lå på 182. plass i
2014, med bare fem andre nasjoner under seg på listen...

To vendepunkt

Begge fikk sin livskurs radikalt
endret i et møte med Jesus.

Men så finnes det fellestrekk mellom Yohans og Per Arne også.
Begge fikk sin livskurs radikalt endret i et møte med Jesus. Yohans
hadde flyktet til Norge, bodde på hybel i Bergen, og var ensom og
deprimert. I morens familie var det mange akademikere og mange
med høye universitetsgrader. Forventningen var at Yohans skulle
gå den samme veien. Han forsøkte å orientere seg – hvilken utdanning ville gi han en trygg jobb? Men også, hva slags arbeid ville gi
han mulighet til å leve et liv utenom jobben? Elendigheten han
hørte om fra mange kanter i verden gjorde han motløs. Hva var
meningen med utdanning og karrière i en slik verden? I 1992, da
han var tyve år gammel, tok han imot Jesus og alt ble forandret.
Nå handlet det ikke om å finne trygghet i et sikkert yrke, nå var
det Gud som ble hans trygghet og framtid. Yohans visste at Gud
ville forsørge han. Han tok selvsagt en utdanning - radiografi og
sykepleie - men livet hadde fått et nytt innhold og et nytt fokus.
Nå skulle han tjene Gud.
Per Arne var fast bestemt på å bli jurist. Han begynte på
jusstudiet, trivdes og fikk det godt til. Men så, da første studieår
nærmet seg slutten, opplevde han at Gud kalte han til å bruke ett
år på et evangeliseringsteam. I løpet av det året ble det klart for
han at Gud hadde helt andre planer for han enn å bli advokat. Han
visste at han skulle vie livet sitt til å tjene evangeliet.

Veier som krysses
Allerede et år eller to etter at Yohans hadde tatt imot Jesus, møtte
han Per Arne for første gang. Ingen husker noe spesielt fra det
møtet. Og over de neste årene var de en del av samme menighet,
visste om hverandre, men hadde lite kontakt ellers. Per Arne reiste
med kone og barn til Tromsø, for å lede en menighet der, og kom
tilbake til Kristent Fellesskap i Bergen i år 2000. Yohans var
opptatt med å lede en stadig voksende gruppe av eritreere og etiopiere som etterhvert ble en del av den samme menigheten. De
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samarbeidet i lederskapet, men hadde egentlig ikke så mye med
hverandre å gjøre på et personlig plan.

Bånd som knyttes
Forandringen kom sammen med vanskelighetene. En situasjon
oppstod som gjorde at både Yohans og Per Arne måtte takle store
utfordringer, både som menighetsledere og i en del nære relasjoner.
De opplevde press både i ansvaret for menigheten, men også på det
personlige planet. Ingen enkle løsninger var i sikte.
– Per Arne sto der som en bror for meg, en jeg kunne stå
sammen med, forteller Yohans. – Vi snakket sammen og oppmuntret hverandre. Han var jo min leder, en eldste i menigheten. Det
var en relasjon jeg ikke hadde «brukt», men som ble levende i de
vanskelige tidene.
– Jeg hadde den samme erfaringen, sier Per Arne. – Gjennom
krisen ble vi kjent og knyttet sammen. Vi fant gjensidig styrke og
støtte i hverandre og vi kunne begge både oppmuntre, men også
justere, den andre.
Han fortsetter: – Jeg opplevde Yohans som upartisk og med
sterk integritet i de vanskelige prosessene vi gikk gjennom. Jeg så
et Kristus-liv som var så tydelig i han, og dette Kristus-livet koblet
med Kristus i meg, og det er fortsatt dette jeg verdsetter sterkest i
vennskapet med Yohans i dag.

Styrken jeg fant i Yohans som bror
i de vanskelige tidene, er det jeg
verdsetter i dag også: at han er
uredd, ærlig og sannhetssøkende.

Paktsbrødre og venner
Både Per Arne og Yohans bruker ord som respekt, integritet og
trofasthet når de beskriver det de ser i hverandre. Og selv om de
ikke nevner pakt direkte, vitner alt de forteller om om det å være
knyttet sammen i Jesus, om nettopp pakt og en relasjon som er
noe mer enn et vanlig vennskap:
– Vi har ikke først og fremst et sånt henge-i-hop-vennskap, vi
går verken på kino eller jakt sammen. Det er Per Arne som
beskriver relasjonen. – Men den styrken jeg fant i Yohans som bror
i de vanskelige tidene, er det jeg verdsetter i dag også: at han er
uredd, ærlig og sannhetssøkende. Det er både trygt og utfordrende
å være sammen med han.
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– Gjennom krisen ble vi kjent og
knyttet sammen.

Yohans kvitterer: – Per Arnes ydmykhet, at han ikke søker posisjoner men ønsker å få tjene der han kan, det setter jeg høyt ved
han. Hvis det hadde vært flere Per Arner blant oss kristne hadde vi
hatt en mye større grad av enhet i verden i dag.
– Men det har jo vært en veldig spesiell måte å bygge en relasjon på, reflekterer Yohans videre. – Jeg har mange andre vennskap som har vokst fram på helt andre måter.
– Det er sant, ler Per Arne. – Vi ble kastet ut i det!
Yohans tar opp tråden: – Vi ble kastet ut i det, men ut av det
kommer dette verset for meg: Gud vender det negative til det positive når vi virkelig har hjertet vårt hos han (Rom 8,28). ■
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UNDERVISNING

Lev lurt

Det fins ingen snarveier til et godt liv. Du blir ikke
lykkelig av å ha en perfekt kropp. Du får ikke bedre
selvbilde av mange «likes» på Facebook. Underholdende
tv-serier gir deg ingen varig glede. Bare i pakten med
Gud finner vi liv og fred.
Det er lett å bli lurt til å tro at det gode livet er fritt for problemer
og utfordringer. At det handler om å få tid og penger nok til å
gjøre alt man vil. Men sann lykke finner vi bare når vi lever livet
på Guds måte.

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

Et åndelig ord
Bibelen forteller oss at vi behøver åndelige ord for å forstå de
tingene som kommer fra Gud (1 Kor 2,12–16). Pakt er et slikt ord. I
vanlig norsk er det et ord som handler om å inngå en avtale. Men
det åndelige ordet pakt har et mye større innhold. Pakt er en måte
å leve på. Det handler om å leve sammen med Gud og hans
familie. Gjennom tilgivelsen i Jesu blod og dåpen i Den hellige
ånd, kommer du inn i dette forholdet til Gud. La oss se på hva
Bibelen sier om å leve i den nye pakt.

Pakt er en måte å leve på.

Alt starter med Guds kjærlighet
Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud,
men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.
(1 Joh 4,10)
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Å leve livet på Guds måte, starter med å ta imot Guds kjærlighet.
Gud har skapt oss, og han elsket oss så høyt at han sendte Jesus
for å dø for våre synder. Guds kjærlighet til oss er ikke avhengig
av hva vi gjør. Han elsker oss uansett hva vi gjør, eller hva som
skjer oss i livet. Dette er selve fundamentet for å leve som Guds
barn.

Guds løfter
Gud viser sin godhet til oss
gjennom å fortelle oss hva han vil
gjøre.

Er Gud for oss, hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen
Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss
alt sammen med ham? (Rom 8,31–32)

I den nye pakten vet vi at Guds løfter i Bibelen gjelder oss (2 Kor
1,20). Gud viser sin godhet til oss gjennom å fortelle oss hva han
vil gjøre. Han har lovet at han aldri vil svikte oss eller forlate oss
(Hebr 13,5). Han har lovet å være med oss hver eneste dag (Matt
28,20). Han vil gi oss mat på bordet, og klær på kroppen (Matt
6,25–34). Selv om vi går gjennom vanskelige ting vi ikke forstår,
vil han fylle oss med sin himmelske fred (Joh 14,27). Gjennom
løftene i Bibelen, viser Gud sin kjærlighet og omsorg for oss. Å
fortelle hva denne kjærligheten betyr for oss, er et kjennetegn på
pakt. Guds kjærlighet er ikke taus og usynlig, den viser seg i ord
og handling.

Kjærligheten høres
Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket
dere. (Joh 15,12)

Ord er en viktig del av livet i den nye pakt. På samme måte som
Gud viser sin kjærlighet til oss, viser vi kjærlighet til hverandre
gjennom ord og handling.
Ekteskapet er det tydeligste eksempelet på hvordan ord og pakt
henger sammen. Ekteskapet er en pakt når en mann og kvinne i
full offentlighet gir hverandre løfter om å elske hverandre og leve
sammen inntil døden skiller dem. Uten løfter, ingen pakt. Et ekte22

skap er bygd på mer enn gode følelser og et ønske om å leve
sammen. De som gifter seg lover hverandre å leve sammen i gode
og onde dager. Løftet gjør at vi stoler på hverandres trofasthet, selv
når alt kan virke mørkt og vanskelig. Dette er en av grunnene til at
ekteskapet er Guds måte for mann og kvinne å leve sammen på, og
at samboerskapet ikke er det.
Når vi lever pakt, har det vi sier stor betydning. Gjennom å si
høyt at Jesus skal være Herre i livet vårt, blir vi frelst (Rom 10,9–
10). Gjennom å si til andre kristne at vi hører hjemme i Guds
familie, opplever vi fellesskap. Taushet skaper usikkerhet. Ord
skaper bånd mellom mennesker. Når du forteller en kristen bror
eller søster at du setter pris på dem og ønsker å leve i fellesskap
med dem, gjør du det lett for folk å vite hvor de har deg.

Å være en giver, som ikke krever å
få tilbake, er å leve ut fra den nye
pakt.

Å være givere
Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere,
gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere
og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen.
For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over
rettferdige og urettferdige. (Matt 5, 44–45)

Gud er forbildet vårt. Vi ser på han, og lever slik han er. Jesus
forteller oss at Gud er en giver i møte med alle mennesker. Han er
ikke bare god mot de gode, men han er god mot alle mennesker. Å
være en giver, som ikke krever å få tilbake, er å leve ut fra den nye
pakt. Det er lett å vise godhet mot de som gir vennskap og godhet
tilbake. Men vi er paktsmennesker når vi tar ansvar der andre
svikter, og tjener og gir uten å kreve takknemlighet tilbake.

Ærlighet, åpenhet og lys
Å leve pakt handler om å leve åpent. Det er en sammenheng
mellom å leve åpent med Gud og å leve åpent med andre
mennesker. Apostelen Johannes sier det slik:
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Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er
lys, det finnes ikke mørke i ham. 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.
(1 Joh 1,5–7)

Det går ikke an å leve rett med Gud uten å leve åpent og ærlig med
kristne søsken. Pakten med Gud fører oss inn i åpne og ærlige
vennskap og relasjoner.

Vi løper ikke fra utfordringer,
men tar ansvar for vårt eget liv,
familien vår og de menneskene
Gud har satt oss sammen med.

Trofasthet
Den nye pakt hviler på budet om å elske Gud og å elske hverandre.
Dette innebærer å stå sammen og ta ansvar for hverandre, selv når
livet er utfordrende. Vi løper ikke fra utfordringer, men tar ansvar
for vårt eget liv, familien vår og de menneskene Gud har satt oss
sammen med.
Noe av det siste Jesus gjorde før han døde på korset, var å gi
sin gode venn Johannes ansvaret for å passe på Maria, som var
enke (Joh 19,25–27). Jesus kunne funnet mange gode unnskyldninger for at han ikke trengte å tenke på sin mor i en slik situasjon. Men selv i dødens stund valgte han å ikke rømme fra
ansvaret han hadde som eldste sønn i familien.
Kjærligheten i den nye pakt er veldig praktisk. Vi legger ned
livet vårt for hverandre gjennom å være givere, ved å leve ærlig og
åpent, og ved å være trofaste mot de rundt oss. Penger og berømmelse gir en kortvarig glede. Paktskjærlighet varer evig. ■
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Da verden ble snudd opp ned

Det var som å ta seg en dukkert i Jordanelva å høre
budskapet om tilgivelse, frihet fra fortida, en ny start,
Gud som elsker og som ordner opp i rotet menneskene
har stelt til. Budskapet ga dem håp og tro på framtida.

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

De kjente gleden over nyhetene de hørte fra mennene som talte. De
forstod at dette var radikalt og samtidig befriende. Og når
budskapet kom om å la seg døpe i Jesu navn og følge ham resten
av livet, var det bare å ta skrittet fullt ut.
Det ble en strøm av folk som tok imot budskapet om Jesus.
Hungeren etter mer gjorde at de kom sammen ofte. Noe av det
sterkeste de hørte var at den nye pakt avløste den gamle. De kjente
så altfor godt til utilstrekkeligheten, kravene de aldri klarte å leve
opp til, anklagene fra folk og konfliktene som oppstod i nabolaget
og familien. Den gamle pakt var en konstant påminnelse om at de
ikke dugde. Men budskapet fra disse mennene var totalt forskjellig
fra hva de hadde hørt før. De fortalte om alt Gud hadde gjort, ikke
hva han krevde. Og de fortalte at nå ville Gud bo i dem og mellom
dem. De kunne kjenne Gud som en far fordi Jesus hadde ordnet
opp i kaoset og hadde startet en ny pakt. Jesu blod forsonte dem
med Gud, og de kunne bli en del av hans familie.

Nesten for godt til å være sant
I begynnelsen syntes de at det nesten var for godt til å være sant,
men etter at de hadde latt seg døpe og fikk erfare Den hellige ånds
kraft, ble de selv en del av dette nye. Skyldfølelse og utilstrekke26

lighet ble erstattet av rettferdighet, fred og glede. Og det frigjorde
ny energi i hverdagen. Så snart de hadde tid til overs, måtte de
møte de andre som trodde for å høre mer, og fortelle hva som
skjedde.
Og det skjedde så mye. Ikke bare erfarte de selv at det nye livet
var mer enn tomme ord. De så hva som skjedde med folk, og hørte
hva andre fortalte. Folk ble friske, tilgivelse og forsoning gjenopprettet ekteskap og familier, ja hele nabolag ble forandret. Late folk
og kriminelle begynte å arbeide, og innflytterne fra andre land ble
inkludert i fellesskapet. Latter og smil ble hverdagen på en ny
måte, og de så hvordan de som ikke hadde tatt imot budskapet var
nysgjerrige og fulgte med.

De snakket hele tiden om Jesus
og ikke om seg selv.

Ledere som rollemodeller
Midt i alt det spennende som skjedde, var det mye nytt. Lederne,
som selv kjente Jesus Kristus personlig mens han levde i Israel, ble
kalt apostler. Og de levde helt annerledes enn de lederne de var
vant med fra før. De var veldig forskjellige, men likevel ett. Noen
snakket mye og lenge, andre sa mindre og var mindre synlige. Men
de levde et liv som utfordret alle. I stedet for å bruke makten de
hadde til egen fordel, var de opptatte av andres ve og vel. De var
opptatt av at andre skulle få livet til å fungere, at folk hadde det de
trengte, og de snakket hele tiden om Jesus og ikke om seg selv.
Apostlene samarbeidet og æret hverandre i stedet for å konkurrere
om makt og posisjoner. De gjorde til og med oppgaver som bare
tjenere gjorde. De gjorde det som trengtes, uten å tenke på hva det
ville gjøre med ryktet deres. Det var noe helt nytt for de som var
vant med maktglade romerske okkupanter som styrte med hard
hånd eller fariseernes krav til livsstil og detaljer i loven. De kjente
igjen apostlenes lederskap hos de familiene som hadde fedre som
brydde seg om storfamilien. Og apostlene snakket også et slikt
språk. De snakket om Gud som Far og at alle var søsken. At i familien elsker en hverandre fordi Jesus elsket oss først, og at en skulle
ta vare på hverandre.
Med så mange folk som tok imot budskapet var det bare å
åpne opp hjemmet sitt og bruke det en hadde for at ting skulle
fungere. Måten lederne levde på, gjorde at en ikke kunne tillate seg
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De gikk foran i å åpne hjemmet og
inkludere mennesker i hverdagen.

å være så fisefin på egne vegne. De gikk foran i å åpne hjemmet
og inkludere mennesker i hverdagen.
Lederne var også åpne med sitt eget liv. Mange kjente historien
til Peter som hadde sviktet så totalt, men som likevel stod fram
som lederen blant dem. De var ikke opptatt av fasader og glansbilder. De snakket masse om Guds nåde. De var så trygge på det
budskapet og på Guds kjærlighet at de delte åpent fra eget liv. De
sa til og med at det viktigste de gjorde når folk var sammen og
spiste, var å feire Jesu død på korset med å dele brød og vin. Når
de gjorde det, skulle de snakke om Guds nåde og tilgivelse og vise
det overfor hverandre. Det ble fantastiske stunder rundt måltidet.
De satte navn på hva Jesu nåde betydde for dem, og de delte åpent
om seire og tilgivelse. De lærte å kjenne og respektere hverandre,
og til og med elske hverandre. Disse stundene ble ukas høydepunkt
der de lærte å stå sammen på tross av at de var så ulike, og mange
erfarte Guds inngrep i helsa. Spesielt erfarte mange at smerter
forsvant fra nakke, rygg og mage etter slike kvelder.

Først og fremst for Jesus
En gang skjedde det at et par i nabolaget som var en del av gruppa
gjorde det samme som flere andre hadde gjort. De solgte huset de
hadde arvet fordi lederne trengte pengene til alle menneskene som
hadde behov. Nå var de mer opptatt av det Gud gjorde mellom dem
enn å ha noe å falle tilbake på senere i livet. Dessuten lengtet de
hjem til Herren uansett, og dit kunne de ikke ta med noe som helst.
Men plutselig var Ananias og Safira borte, de døde uten forvarsel.
Da de andre oppdaget at det var fordi de hadde løyet for å imponere andre (spesielt lederne), fikk alle en skikkelig støkk. Menigheten hadde lenge forstått at det å leve for hverandre baserte seg
på at hver enkelt først og fremst levde for Jesus. Men at det var så
viktig å leve helhjertet i tro, uten å la gruppepresset være avgjørende, ble en vekker. Alle ble enda mer avhengige av Gud, og de
lot hverandre gjøre det de hadde tro for, uten å stikke nesa inn i
alle ting, samtidig som de levde åpent med livene sine. De skjønte
at det var viktigere å være ærlig overfor Gud, enn å drive skuespill
for de andre. «Vi leker ikke med Gud» ble noe de sa ofte i tiden
etterpå. Gjennom dette fikk de en enda sterkere erfaring av guds28

frykt og Guds nåde. Det ble en spesiell erfaring av den pakten de
hadde sammen.

Stadig nye mennesker å bli kjent med
Fleksibilitet ble viktig. Det kom hele tiden nye folk som ville følge
Jesus. De måtte stadig bli kjent med nye og lære dem det de hadde
tatt imot selv. Selv om de følte seg ganske ferske, var det de hadde
lært viktig å gi videre til nye. Dessuten var de sammen og hørte
det apostlene forkynte om Jesus. Det var livgivende ord som hver
enkelt tok til seg i hverdagen, og Den hellige ånd var til stor hjelp i
å leve det ut. Bønnesamlingene førte dem inn til Jesus sammen.
Ved å søke Gud sammen erfarte de at liv ble forandret og
mennesker kom til tro.
Etter hvert som dette livet bredte om seg, forstod de at de
hadde blitt en reell trussel for makthaverne. Det er utrolig å tenke
på da lederne i menigheten ikke hadde noe ønske om makt og
posisjon. Men livet de hadde sammen og fellesskapet de erfarte
med Gud tiltrakk seg så mange at den egentlige lederen i Jerusalem ble Jesus, og ikke Herodes. Da ble det forfølgelse, og de
fleste måtte rømme byen for å komme unna volden fra soldatene.
Men de oppdaget fort at det budskapet de hadde og livet de bar
med seg var noe som alle mennesker ville ha tak i. Så de fortsatte
å gjøre det de gjorde i Jerusalem da de flyttet til nye byer. Og nå
hadde de fått tak i budskapet på en slik måte at de selv ledet an
der de flyttet, selv om apostlene ikke var der. ■

Bønnesamlingene førte dem inn
til Jesus sammen. Ved å søke
Gud sammen erfarte de at liv ble
forandret og mennesker kom til tro.
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«Se, som de elsker hverandre!»

Kjærlighet: Det mest misbrukte og misforståtte ordet i
hele verden. Når folk ikke ser den ekte varen, vil de søke
fattige substitutter.
Nå er tiden kommet for å la verden se ekte kjærlighet.
Per Filip Osland,
perfilipo@gmail.com
Per Filip Osland (f. 1981) er en etterfølger
av Jesus som bor i Drammen sammen med
kona, Nina, og deres tre barn.
Han drømmer om å leve et nytestamentlig
menighetsliv i hverdagen.

Del 1: Dype røtter
Befalingene i Det nye testamentet om hvordan vi skal elske hverandre er så radikale og fullstendig selvoppofrende at de vil ta
motet fra enhver som prøver å oppfylle dem i egen kraft.
Løsningen er ikke å finne i oss selv, men i å ha våre røtter dypt
plantet i Guds kjærlighet.
Vi leker ikke butikk!

Forleden dag ble jeg spurt av en fireåring om jeg kunne bli med å
leke butikk. Denne meget bestemte lille jenta viste meg hva jeg
skulle kjøpe, og kom med den svimlende summen jeg måtte ut
med. «Så mye penger har jeg ikke,» utbrøt jeg. «Her!» sa fireåringen
kjapt, og ga meg en bunke med sedler i hånda. «Bare betal med
disse.» Jeg tok imot – og la dem tilbake i hånda hvor pengene kom
fra. Slik er det også med Jesus. Han ber oss aldri om noe han ikke
først ønsker å gi oss. Han har aldri regnet med vår kraft og
ressurser, og vil aldri be oss om noe som han ikke først har gitt
oss. Jesus gjør dette klinkende klart når han sier: «Uten meg kan
dere ingenting gjøre» (Joh 15,5).
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Vintreet og grenene
«Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre!» (Joh 15,12)

Befalingen fra Jesus er klinkende klar. Men vi må også huske at
avsnittet begynner slik:
«JEG er det sanne vintre.» (Joh 15,1)

Grenene bærer ikke god frukt fordi de prøver så hardt, men bare
fordi de er en del av treet hvor de får all sin livskraft. Han har vist
oss eksempelet: «Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere.»
Løsningen han gir oss er den samme:

Det beste du kan gjøre for Gud,
er å ta imot alt han gjør for deg!

«Bli værende i min kjærlighet!» (Joh 15,9).

Det er en aktiv og bevisst handling. Vi er kalt til å være jegere som
fremfor alt jager etter kjærligheten (1 Kor 14,1).
På med surstoffmaska

Kabinpersonalet står i midtgangen av flyet og demonstrerer, mens
stemmen strømmer fra høyttalerne over oss: «For de av dere som
reiser med barn, sørg for å først ta på din egen surstoffmaske, før
du hjelper barna.» Det kunne virke mer kjærlig, og mer naturlig for
mange av oss å skulle hjelpe barna våre først, men uten frisk luft
inni oss, kan vi ikke være til hjelp for noen. Paradokset er derfor at
det mest kjærlige vi kan gjøre for de rundt oss, er å sørge for at vi
selv lever friskt i Guds kjærlighet. Far er giveren. Vi er mottakerne.
Kraften i motoren

Uansett hvor gode intensjoner du måtte ha – dersom noe som helst
i troslivet ditt baserer seg på din egen innsats, vil det ende med at
du blir sliten, frustrert og motløs. Alle gode sirkler begynner med
Gud. I en parafrase av Brevet til romerne står det: Det beste du kan
gjøre for Gud, er å ta imot alt han gjør for deg! (Rom 12,1. Oversatt fra The Message.) Eller som Watchman Nee beskrev det: Før du
setter deg ned i bilen, får du aldri oppleve kraften i motoren. Det er
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bare dumt å gå bak og prøve å dytte bilen i egen kraft (fritt sitert
fra «Sitte, vandre, stå» – Logos forlag – Kvinesdal 1992).

Del 2: Rik frukt
Det var aldri meningen at
kjærligheten skulle stoppe opp inni
oss, den skulle velle fram til alle
rundt oss.

Gud er kjærlighet (1 Joh 4,8). Fullkommen kjærlighet (Kol 3,14; 1
Joh 4,18). Denne kjærligheten er utøst i våre hjerter ved Den
hellige ånd (Rom 5,5). Åndens frukt er kjærlighet (Gal 5,22). Den er
ikke bare som et lite tjern med stille vann, men som en kraftfull
foss (Joh 7,38–39). Det var aldri meningen at kjærligheten skulle
stoppe opp inni oss, den skulle velle fram til alle rundt oss.
Hvordan ser så denne kjærligheten ut i praksis?
Den store testen

Det er lett å elske hverandre når sola skinner, fuglene kvitrer og
alle er gode venner. Men den sanne kjærligheten viser seg på dager
hvor skyene er mørke og grå, prøvelsene er store og følelsene er
utfordrende. Hva kjærlighet virkelig er, har vi lært av at Jesus ga
sitt liv for oss (1 Joh 3,16). Han elsket oss i sin mørkeste stund. Det
er når vi blir presset at vi virkelig får testet om vi lever i kjærligheten. Hvordan handler vi for eksempel når noen har syndet mot
oss?
Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten skjuler
en mengde synder. (1 Pet 4,8)
Forsoningens vei

Jesus lærer oss en god vei å leve i kjærlighet og forsoning nettopp
når relasjonene våre blir prøvd (Matt 18,15–17). La oss gå gjennom
disse stegene sammen, slik at relasjonene våre kan bli helbredet:
1. Gå til ham!

Det første Jesus er nøye på, er å gå direkte til den det gjelder. Det
betyr at det sjeldent er lurt å først gå til noen andre for å få støtte
eller sympati. Nei, slik vi vil at andre skal behandle oss, slik vil vi
behandle dem. Vi må ikke falle for fristelsen å si noe til andre som
ikke ærer vår bror, men alltid ta opp vår bekymring med den det
gjelder først.
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2. To eller tre

Av og til kan vi oppleve at vi fortsatt ser ulikt på saken, eller at
vår bror ikke er klar til å vende om fra sin synd. Da har vi nok et
godt steg å ta, som hjelper oss å unngå å snuble: Ta med en eller
to andre og snakk igjen med den saken gjelder. Da må det ikke
være sånn at vi leter etter noen som bare vil være enig med oss,
men noen som begge parter har tillit til, og som er gudfryktige,
åndsfylte og kjærlige søsken. Målet er alltid å hjelpe og å berge vår
bror! Når Guds ord kommer gjennom to eller tre, da står det fast –
og det blir ikke bare ord mot ord.
3. Foran hele familien

En sjelden gang vil vi kunne oppleve at vi fortsatt ikke har fått
hjulpet vår venn og bror. Da tar vi ham med til hele storfamilien,
menigheten, som sammen har fått mandat til å avgjøre saken. En
hel forsamling med mennesker som kjenner Far, er trygge i Guds
ord, og som er fulle av Ånden, er kraftfulle saker.
4. Overlatt til seg selv

Vi håper vi aldri trenger å stenge noen ute fra menighetsfellesskapet, men hvis det er det eneste som gjenstår, så er vi til og med
villig til å gjøre det – for å kunne berge vår bror. Livet i Guds
familie skulle være så sterkt, at det å miste det skulle være uunnværlig for alle som har opplevd det.
Men, selv om vi da skulle oppleve å måtte overlate noen til seg
selv, er vi ikke helt uten ansvar av den grunn. Jesus sier at vi da
skal behandle han som en synder og en toller, og vi kjenner jo
godt til hvordan Jesus forholder seg til dem: Han elsker dem! Han
står med åpne armer for å ta imot den bortkomne sønnen, og han
er til og med villig til å forlate de 99 sauene for å finne den ene
som har gått seg vill.

Han står med åpne armer for å ta
imot den bortkomne sønnen

Gi gode gaver
Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale
profetisk. (1 Kor 14,1)
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Gud justerer måten
vi ser på andre.

En av de mest fantastiske måtene du kan leve ut kjærligheten til
dine søsken på, er ved å bruke dine nådegaver og åndens gaver for
å bygge opp dine søsken. Når du søker Gud for din bror eller søster
for å få et profetord, visdomsord eller en oppmuntring, da tjener
du dem virkelig. Bonusen er at ikke bare blir våre søsken styrket og
får hjelp, men Gud justerer måten vi ser på andre. Vi får blikket
bort fra de menneskelige feilene og begrensningene, og over på
den enorme nåden og de store, gode planene Far har for de rundt
oss. Vi kan av og til glemme at kjærlighetskapittelet (1 Kor 13) står
midt i den sammenhengen hvor Paulus snakker om å bruke nådegavene.
Ut av komfortsonen

Jesus har vist oss at kjærlighet er å legge ned sitt eget liv. Det
innebærer alt: Våre egne interesser, våre penger, vår tid, vårt
privatliv og vår komfort. Kjærligheten søker ikke sitt eget, men
søker alltid å sette de andre høyere enn oss selv. På dager hvor vi
føler at det hadde vært deilig å bare ligge å slække på sofa’n, og en
bror ringer på hos oss fordi han trenger en skulder å gråte på, blir
vi prøvd på om vi tror Bibelenes ord: Det gir større lykke å gi enn
å få (Apg 20,35). Den gavmilde får gode dager og den som øser ut
til andre, får rikelig tilbake (Ordsp 11,25). Når vi velger kjærlighetens vei i slike situasjoner, vil vi erfare som Jesus, at vår sanne mat
er å gjøre vår himmelske Fars vilje (Joh 4,34). Det tilfredsstiller mer
enn mange timer foran TV’n!
Ingen smutthull i kjærligheten

Mange ganger virker det enkleste og mest fristende å ikke gjøre
noe når vi møter en utfordrende sak. Kanskje vi hører et rykte om
en bror, og vet ikke helt hva vi skal tro. «Det er mange andre som
har bedre innpass i hans liv,» kan vi tenke. «Det er jo ikke mitt
ansvar å gå til alle!» På denne måten klarer den onde å så splid, på
grunn av vår passivitet. Hvis jeg vet om en bror som har begått et
feiltrinn, og jeg har Ånden, da er det jeg som har et ansvar for å
hjelpe ham (Gal 6,1). Hvis noen synder mot meg, er det også jeg
som har ansvar for å gå og snakke med min bror, sier Jesus (Matt
18,15). Ikke nok med det! Hvis jeg plutselig kommer på at noen
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andre har noe imot meg, så er det også jeg som har ansvaret, i
følge Jesus (Matt 5,23). Det fins ingen smutthull i kjærligheten. Det
er aldri en situasjon hvor jeg bare kan vaske mine hender, og legge
ansvaret over på den andre part. Jesus holder sin pakt mot oss, og
krever at vi lever i pakt med våre søsken (Matt 18,15–35).

Del 3: Stor kontrast
Når folk dulter borti noen av Jesu etterfølgere, er den naturlige
reaksjonen: – Wow, se som de elsker hverandre! Det kan være at
de ser en ektemann som setter sin kone og sine barn foran seg selv.
Kanskje de ser venner som bærer hverandres byrder: Passer andres
barn, maler huset til en venn eller tar en opprydning hos noen som
ikke makter det alene. Kanskje de ser hvordan vi bøyer oss ned, og
løfter opp de fattige, syke, skrøpelige eller utstøtte i samfunnet. For
det er vel slik vi lever?

Enten er det vi som forandrer
verden, eller så er det verden som
forandrer oss.

Uten engang å legge merke til det

En venn fortalte at hun en dag satt og jobbet, mens sola strømmet
inn gjennom vinduet på kontoret. Etter en stund, dypt fokusert i
papirene på pulten, løftet hun blikket og så ut. Til sin overraskelse
oppdaget hun at det var blitt kveld og fullstendig mørkt ute – og
det helt uten at hun hadde lagt merke til det!
Hvem forandrer hvem?

«Bli ikke lik denne verden, men bli stadig forvandlet ved at sinnet
fornyes,» skriver Paulus i Brevet til romerne (Rom 12). Hvis vi
derimot ikke blir forvandlet, vil vi plutselig oppdage at vi har glidd
inn i mørket, uten engang at vi har merket det. Ekte kjærlighet er
sjelden vare. Vi var aldri ment til å ligne på verdens fattige imitasjoner av kjærlighet. Det er kun to muligheter: Enten er det vi som
forandrer verden, eller så er det verden som forandrer oss.
Efesossyndromet

Menigheten i Efesos var utrolig kjær for Paulus. Han elsket dem
som sine egne barn. Dette var menigheten han hadde en så dyp
omsorg for at han tok seg av den, rettledet dem med tårer, dag og
natt i tre år (Apg 20,31). Det var også menigheten som fikk brevet
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Vi er tvert imot kalt til å være
en nydelig melodi som trenger
gjennom den overdøvende støyen i
verden.

fra ham som kanskje har de dypeste sannhetene og åpenbarer de
mest fantastiske hemmelighetene i hele Bibelen. Dette var en flokk
som kunne teorien og kjente teologien. Jesus ærer dem ved å si:
«Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet.» De
hadde bestått mange tester, holdt ut, tålt mye og ikke gått trett.
Likevel var det én ting som manglet: De hadde forlatt sin første
kjærlighet (Åp 2,4).
Støyende bjelle

I Kjærlighetens høysang beskriver Paulus nettopp dette (1 Kor 13).
Det hjelper ikke om vi forstår alt, har all kunnskap, tro som kan
flytte fjell og til og med alle de rette gjerningene, hvis vi ikke har
kjærlighet! Uten kjærlighet er alt dette like nytteløst og tomt som
en støyende bjelle, midt i virvaret av plagsomme lyder. Vi er tvert
imot kalt til å være en nydelig melodi som trenger gjennom den
overdøvende støyen i verden. Vi skal være så brennende kjærlige
at vi smelter bort all is og snø. Vi er kalt til å være i stor kontrast
til verden: Lys i mørke. Varme i en kald tid. Kjærlige i en verden
av hat og apati.

Avslutning
Vår respons til det radikale kjærlighetsbudet er først og fremst å
overgi oss til Fars kjærlighet igjen. Når vi er rotfesta og grunnfesta
i hans kjærlighet, kan den flyte gjennom oss og ut til andre. Når vi
er grener på Det sanne vintre, strømmer hans kraftfulle liv i oss.
Da vil vi bære frisk og god frukt, til glede for alle som vil smake.
Hvordan ser frukten ut i ditt liv? ■
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INTERVJU

Deler brød og vin
– og mye annet godt!
Johannesevangeliet sier helt enkelt: «De holdt måltid
sammen». Jeg tenker at fellesskapet i nattverden handler
om å spise sammen en vanlig hverdag, i stedet for å feire
en seremoni av og til. Det skal være hverdagsfellesskap
mellom disipler. Paktsfellesskap mellom søsken. Og da er
måltidet og dets innhold svært viktig.
Tekst: Rune Ørnes
rune.ornes@gmail.com

Foto: Georg Birkelid

– Det er Odd Markus Punsvik som forteller. «Det skal være hverdagsfellesskap mellom disipler. Paktsfellesskap mellom søsken. Og
da er måltidet og dets innhold svært viktig. Det er forfriskende å
lese hva evangeliene har å si om nattverden.»

Fellesskap vegg i vegg
Sentralt i Kirkenes ble det i 2014 ferdigstilt en ny tomannsbolig. I
den ene delen bor familien Punsvik og i den andre familien
Birkelid. Hver for seg har de opplevd at Gud har lagt Sør-Varanger
på hjertene deres. Og nå bor de her, vegg i vegg! Huset er allerede
et naturlig samlingspunkt, og flere ganger i uken samles folk til
fellesskap rundt måltidene. Noen ganger mange, andre ganger få.
Måltidene er sentrale i fellesskapet her!
John og Ava Tanjusay bor også i Kirkenes og er blitt en del av
fellesskapet. Sammen med sin sønn kommer de ofte på besøk: til
måltid, samtale, lovprisning og bønn. Familien Tanjusay er blitt
nære venner av Punsvik og Birkelid. I dag er det de voksne som er
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På bildet, fra venstre: Deondre,
Eline, Ava, John og Espen
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Det er godt å dele måltidet
som gode venner hjemme hos
hverandre.

samlet, og bordet er fylt med brødmat, pålegg, drikke og en Bibel.
Nært fellesskap mellom gode venner.
– Jeg er så glad for våre nye venner her, sier John. – Som
filippinere er vi langt hjemmefra og kjenner oss veldig avhengige
av Gud. I gruppa har vi fått hjelp til å leve hverdagen nærmere
Jesus og finne styrke hos han. Her finner vi trygt fellesskap der
brødsbrytelsen er viktig. Det er godt å dele måltidet som gode
venner hjemme hos hverandre, og jeg kjenner takknemlighet for
det som Jesus gjorde for meg på korset.

Del i Jesus og del i hverandre
– Som en del av nattverden vet vi at Jesus bøyde seg ned for å
vaske disiplenes føtter, sier Odd Markus. – Peter opplevde situasjonen ubehagelig og prøvde å forhindre Jesus. Da gav Jesus et
oppsiktsvekkende og alvorlig svar: «Hvis jeg ikke vasker deg, har
du ingen del i meg». Jeg tenker at nattverdsfellesskap handler om
to essensielle ting. For det første om å ha del i Jesus. Og for det
andre om å ha del i hverandres liv. Om å tjene hverandre,
oppmuntre hverandre, hjelpe hverandre og om å stå sammen.
– I forbindelse med at vi deler brød og vin, hender det gjerne
at folk åpner seg opp. Odd Markus forteller ivrig. – Et eksempel på
dette skjedde for noen uker siden. Vi hadde delt brød og vin etter
kveldsmaten og en i fellesskapet vårt begynte å dele fra jobben sin.
En kollega hadde opptrådt ufint og situasjonen opplevdes svært
vanskelig. Det var godt for han å få snakket ut om dette, og gjensvaret ble en åndelig fotvask: oppmuntrende ord fra Bibelen,
forbønn, og profetiske ord til styrke og hjelp.

Gunnvor og Georg
Georg og Gunvor Birkelid åpner stadig stua for Jesusfellesskap.
– Når vi har brødsbrytelse tenker vi at det ikke skal være en
skalk med brød og en liten skvett vin, sier Georg. – Vi tenker at det
skal være et skikkelig måltid, slik de første kristne gjorde det. At vi
skal ha det kjekt sammen, og at nattverden blir en del av måltidet.
Et fellesskap der det er trygt og godt, og der det er rom for å
snakke sammen om livet. Vi har bestemt oss for å ha slike måltider
hver gang vi er sammen. Noen tenker at vi trenger en icebreaking
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når vi er sammen. Hos oss er det måltidet som gjør at folk opplever
seg trygge og åpne. Vi får latter og gode samtaler, og som en
naturlig del av dette har vi nattverdsfellesskap, der vi bruker det
som allerede står på bordet. Noen ganger saft og noen ganger vin.
Slik som Jesus gjorde, tar vi det som allerede er tilgjengelig. Slik
blir brødsbrytelsen en del av et større bilde, i stedet for å plukke
det vekk fra den rammen det opprinnelig var i. Det er jo egentlig å
sitte til bords sammen med Jesus. En fest sammen med han!

Skikkelig Jesus-fellesskap
Odd Markus blar i Bibelen og fortsetter sine betraktninger:
– I Lukasevangeliet finner vi en veldig beskrivende fremstilling. I begynnelsen av måltidet tar Jesus et beger, ber en bønn og
ber disiplene om å dele det mellom seg. Nattverdsfellesskap
handler om, ja nettopp, fellesskap! Altså ikke bare å spise sammen,

På bildet på venstre siden av bordet: Ava,
John, Espen, Filip, Sofie og til høyre:
Benjamin, Deondre, Eline og Gunvor. Odd
Markus står i bakgrunnen.

Det dreier seg om «oss» og «vi»,
i stedet for «meg» og «mitt». Vi
får noe fra han, som vi skal dele
mellom oss.
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Oppvask og opprydding gir viktig
erfaring i det å tjene andre enn seg
selv.

men å spise sammen. Det dreier seg om «oss» og «vi», i stedet for
«meg» og «mitt». Vi får noe fra han, som vi skal dele mellom oss.
Videre bryter Jesus et brød, gir det til disiplene og sier: «Dette er
min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Og på
slutten av måltidet tar Jesus igjen fram begeret og fullfører innstiftelsen av nattverden. Det samme begeret som han nettopp hadde
brukt for å forkynne fellesskap mellom disiplene!
Det er tydelig at åpenbaringen av skikkelig Jesus-fellesskap
opptar og begeistrer Odd Markus.
– Det er avgjørende forskjell på det å spise sammen av rutine
eller tradisjon og det å bruke måltidet som en arena for fokuserte
gode samtaler og disippelgjøring. Folk slapper av når eggerøra står
på bordet. Barna inkluderes på en naturlig måte og voksne som
ikke er vant med barn, får trening i å holde fokus på andre enn seg
selv. For eksempel ved å tørke barnekinn rene for spagettisaus.
Oppvask og opprydding gir viktig erfaring i det å tjene andre enn
seg selv. Vi må ikke undervurdere slike hverdagsgjøremål og situasjoner som perfekte verktøy for disippelgjøring. Jesus gjorde ikke
det, avslutter Odd Markus. ■
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UNDERVISNING

Paktsmåltidet
– heime og i forsamlinga
Sterk rituell form og sterkt avgrensa høve til å praktisera
for kristne flest, har nok hindra paktsmåltidet frå å ha ein
større plass i det kristne fellesskapet.
Tradisjonane våre har på ulike måtar forma tankegangen rundt
paktsmåltidet. På den andre sida har vi ofte gløymd paktsmåltidet
sin viktige rolle i å byggja på grunnvollen Jesus Kristus.

Ei ny pakt og eit nytt måltid
Jesus innstifta paktsmåltidet i samband med eit måltid. Det spesielle ved dette måltidet var at det var det årlege påskemåltidet som
jødane praktiserte. Påskemåltidet peika tilbake på frelsa frå slaveriet i Egypt og det peika framover på eit lam som skulle ofrast for
synd ein gong for alle (Joh 1,29). Det første påskelammet vart
slakta i skumringa om kvelden. Noko av blodet vart stroke på
dørkarmane i huset til frelse for husets folk når dødsengelen gjekk
forbi. Dei som åt av lammet, hadde del i verknaden av blodet.
Lammet skulle steikjast over elden og etast med usyra brød og
bitre urter til. Det vart ete i hast, med kjortelen knytt fast om livet,
med sko på føtene og med stav i handa. Dei var klare til å dra ut.
Det var påske for Herren (2 Mos 12,7–11).
Like før Jesus gjekk til krossen og sona all verdsens synd,
innstifta han eit nytt paktsmåltid som høyrer den nye pakta til. Det
var då Jesus for siste gong hadde ete påskelammet saman med
læresveinane sine, at han tok eit brød, takka, braut det og gav dei.
Han var livsens brød, som vart gjeve til liv for alle (Joh 6,32–35

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.
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Vi bryt brødet og deler med
kvarandre, til minne om han.
Det gjer vi i fred med kvarandre,
og i kjærleik og oppgjorte forhold.

og 47–51). Og han var offerlammet som med sitt blod, sona alle
syndene våre.
Like før påske, då Jesus åt saman med læresveinane sine, tok
han brødet som symboliserte han sjølv, takka, braut det, gav dei og
sa: «Dette er min kropp som er for dykk. Gjer det til minne om
meg». Like eins tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret
er den nye pakt i mitt blod. Kvar gong de drikk av det, gjer det til
minne om meg».
Det var Jesus som vart broten for syndene våre og oppreist til
nytt liv for oss. Det var hans blod som vart aust ut til soning for
alle som trur og som garanterer for innhaldet i den nye pakta. Det
vil alltid vera god grunn til å minnast Jesus og det han gjorde. I
paktsfellesskapet vert dette røyndom i måten vi lever på i relasjonen til kvarandre.

Fokus på det reelle livet
Når det gjeld påskelammet, så må vi ha heilt klart for oss at: Vårt
påskelam er slakta – Kristus! (1 Kor 5,7). Vi bryt brødet og deler
med kvarandre, til minne om han. Det gjer vi i fred med kvarandre,
og i kjærleik og oppgjorte forhold. Brødet og vinen gjev del i
Kristus, fordi den som et og drikk, gjer det i trua på Kristus. Det er
berre eitt brød som vert brote og ete av alle. På same måten er det
berre ein kropp av mange lemmer som tilhøyrer kvarandre (1 Kor
10,16–17).
Eg har møtt fleire som lurer på kva slag brød ein nyttar til
paktsmåltidet. Dei viser gjerne til at brødet ved påskemåltidet
skulle vera usyra brød. Men vi skjønar at Jesus innstifta eit nytt
måltid som høyrde til ei ny pakt. Den gamle pakta vert ikkje
oppfyllt før i Den nye.
Det gamle testamentet teikna skuggebilete av ting som får ei
reell oppfylling i Jesu liv. Surdeig eller ikkje surdeig, gjær eller
ikkje gjær, flate brød, runde brød eller brytebrød: om vi skal vera
opptekne av slike spørsmål, er fokuset meiningslaust over på ytre
ting. Surdeig er eit bilete på noko som smittar alt det kjem i
kontakt med, enten det er positivt eller negativt (Matt 13,33 og
16,11). Og i samband med paktsmåltidet er det forholdet til
kvarandre som er viktig:
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Så lat oss halda høgtid, ikkje med gammal surdeig, ikkje med ein
surdeig av vondskap og synd, men med usyra brød av sanning og reinleik. (1 Kor 5,8)

Kjærleiksmåltid
Paktsmåltidet har også andre gode nemningar: kjærleiksmåltid
(Jud 1,12), brødsbrytinga (Apg 2,42) og Herrens måltid (1 Kor
11,20). «Nattverd» betyr berre kveldsmåltid eller nattmåltid, og
uttrykkjer i mindre grad innhaldet i måltidet.
Den nye pakta er annleis enn den gamle (Jer 31,31f). Alt i den
nye er langt betre enn i den gamle pakta (Hebr 8,6). Det er også eit
nytt paktsbod som følgjer med ei ny pakt:

Vi kan ikkje inkludera dei vi likar
og ekskludera andre.

«Som eg har elska dykk, skal de óg elska kvarandre». (Joh 13,34)

Tenk på kroppen
Vi kan ikkje ha eit forhold til Jesus og eit anna forhold til kroppen
hans – menigheten. Vi kan ikkje inkludera dei vi likar og ekskludera andre. Vi kan ikkje favorisera somme og vera uforsonlege
med resten. Vi kan ikkje elska dei vi har god kjemi med, og unngå
dei irriterande og dei vi helst ikkje vil kjenna.
Nei…:
…dei lemene på kroppen som vi tykkjer er verde mindre ære, dei viser
vi heller større ære, og dei lemene som vi kjenner skam ved, kler vi
endå meir sømeleg; dei andre lemene treng det ikkje. Men Gud har
sett kroppen saman slik at det som manglar ære, heller får større ære,
så det ikkje skal vera strid i kroppen, men at lemene skal ha same
omsorg for kvarandre. (1 Kor 12,23–25)

I Korint åt dei rike seg mette under måltidet, utan å dela med dei
som ikkje hadde mat. Og nokre drakk seg fulle og førte skam over
seg. Dei åt og drakk utan tanke for Herrens kropp, og åt og drakk
seg sjølv til doms (1 Kor 11, 17–32). Ved paktsmåltidet er det seg
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sjølv ein skal prøva, ikkje dei andre. Har vi tilgitt våre søsken slik
Jesus har tilgitt oss? Er vi villige til å tena alle og setja dei andre
høgare enn oss sjølv? (Mark 10,42; Fil 2,3.)
Ser vi Jesus i kvarandre? Han er det eine sanne brødet. Og når
alle et av brødet, skulle det hjelpa oss å sjå Jesus i kvarandre. Han
gav seg sjølv for kvar einskild av oss. Likevel er det berre «éin Gud
og Far for alle, han som er over alle og gjennom alle og i alle» (Ef
4,6).

Brødsbryting i samband med eit måltid
Det er naturleg å tenkja at
brødsbrytinga høyrer med der
kristne kjem saman, enten det er
store eller små samlingar, og gjerne
i samband med måltid.

I bibelske tid, var det å eta eit måltid ilag alltid ein fast del av det å
inngå pakt, og generelt eit sterkare uttrykk for paktsfellesskap enn
tanken er i vår kultur. Då Jesus innstifta kjærleiksmåltidet, var det
«medan dei held måltid» (Matt 26,26).
I den første forsamlinga i Jerusalem, ser vi at dei braut brødet i
heimane. Inntrykket vi får, er at det skjedde dagleg, i alle fall ofte.
«I heimane» (Apg 2,46), betyr ikkje at det berre var familien. Vi ser
fleire stader at både forsamlingar og andre grupper av menneske
samlast i vanlege heimar til bøn, undervisning og fellesskap (Apg
10,24; Kol 4,15; Fil 1,1).
I samband med Paulus sin korreks til forsamlinga i Korint, ser
det ut som at paktsmåltidet også vart halde i samband med gudstenester. Ut frå det faktum at nokre hadde mykje mat og drikke med
seg og at det var fattige som ingenting hadde, kan det sjå ut som
om dei også hadde eit større måltid når dei kom saman til gudsteneste.
Det er naturleg å tenkja at brødsbrytinga høyrer med der
kristne kjem saman, enten det er store eller små samlingar, og
gjerne i samband med måltid. Jesus gav ikkje spesielle retningsliner for korhen og kor tid. Han sa berre «så ofte som de gjer det,
gjer det til minne om meg». Det einaste ordet som kan sei noko om
tidsintervall, må i tilfelle vera ordet «ofte».

Brødsbryting i heimen
Kristne ektefolk står også i ei pakt med særskilde paktslovnader
som berre gjeld kvarandre. Forsoninga og nåden i Kristus er den
viktigaste kraftkjelda til eit godt ekteskap. Det må difor vera det
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mest naturlege av alt at mann og kone, når dei har ei stund for seg
sjølv rundt eit måltid eller i andre høve, bryt brødet saman.
Å samtala omkring innhaldet i paktsmåltidet kan også vera ei
god hjelp for barna for å forstå evangeliet. Som foreldre må vi
hjelpa barna til å forstå og gje respons til evangeliet så tidleg som
råd. Mange synes dette er vanskeleg, mykje fordi ein lett undervurderer barna sine åndelege behov og evne til å forstå med hjarta.
Trua kjem av bodskapen vi høyrer. Det er viktig å bruka tid med
barna og dela med dei det same evangeliet som også har kraft til å
frelsa vaksne. Ta dei med i ein god prosess, der dei får høyra evangeliet og hjelp til å forstå og respondera på det gjennom samtalar
og at ein går til Guds ord saman med dei.
At barna må venta med å ta del i paktsmåltidet til dei har
kome fram til si eiga avgjerd om å følgja Jesus, er berre ei god
hjelp og slett ikkje eit hinder. Barn treng også frelse, og evangeliet
er det same for dei som for andre. Når dei har tatt imot Jesus som
Herre og frelsar, på grunnlag av tru og eigne val, kan dei bli
døypte og ta del i paktsmåltidet saman med resten av familien og
resten av menigheten. Fram til det skjer, er det bra at foreldra er
dei som prøver borna sin situasjon. Det er dei som kjenner dei best
og prosessen dei er i. Vi skal alle prøva oss sjølve, seier Paulus i
rettleiinga han gjev i brevet til korintarane (1 Kor 11), men så lenge
borna er små er det rett at foreldra tek avgjerda. Dette er ikkje
alltid lett, men ein kan søkja råd i menigheten og finna hjelp
saman til ein god praksis.

Når dei har tatt imot Jesus som
Herre og frelsar, på grunnlag av
tru og eigne val, kan dei bli døypte
og ta del i paktsmåltidet saman
med resten av familien og resten
av menigheten.

Kjærleiksmåltid i det naturlege fellesskapet
Eg og kona besøkte nyleg eit vennepar i Østerike. Då vi første
kvelden sette oss ned for å eta middag, starta vi heile måltidet med
å bryta brødet saman. Mannen i familien leda an i å proklamera
Guds paktslovnader over liva våre og velsigna oss med styrke og
kraft frå Gud. Det var ei sterk oppleving av Guds paktskjærleik.
Det er så bra når gruppeleiaren eller ein annan på husgruppa,
bryt brødet i løpet av husgruppekvelden. Det gjev gode anledningar til å be for og med kvarandre, tilgje og forsonast med
kvarandre om det skulle vera nødvendig og røyna einskapen som
høyrer pakta til.
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Vi prøver å skapa ein kultur der
paktsmåltidet er ein naturleg del
av det kristne fellesskapet.

For eit par år sidan, vart vi i menigheten på Sotra merksame
på at vi braut brødet altfor sjeldan. For å hjelpa oss sjølve til ein
betre rutine, tok vi til med å ha brødsbryting ved kvar gudsteneste.
No gjer vi dette kva gong vi kjem saman. Vi prøver å skapa ein
kultur der paktsmåltidet er ein naturleg del av det kristne fellesskapet. Difor ber vi også mange ulike folk om å ta del i den praktiske gjennomføringa. Det er rom for mangfald, men ting skal
gjerast rett og skikkeleg, slik at det for alle vert lett å minnast
Jesus og forstå verknaden av hans kross. Vi vil ikkje ha faste ritualer, utan rom for personleg respons til Gud eller felles fokus på
ting han har tala til oss eller fokus på ting vi står i. Men vi ønskjer
eit naturleg, gledefyllt og ekte kjærleiksmåltid med utgangspunkt i
ei bibelsk forståing av det livet som høyrer pakta til. ■
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UNDERVISNING

Gå til den det gjelder

Da Jesus levde her på jorden, introduserte han et nytt bud
i sin undervisning til disiplene: «Dere skal elske hverandre.
Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.»

Tekst: Kirsti Wågø,
kirwaag@yahoo.no
Kirsti Wågø, gift med Bård. Bor
på Sotra. Mor til tre, bestemor til
fire. Arbeider som lærer på Bergen
Bibelskole. Er med og leder en tjeneste
for personlig gjenopprettelse.

Videre fortsatte han: «Ved dette skal alle forstå at dere er mine
disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» (Joh 13,34–35). Som
alt annet i den nye pakt overgikk også dette budet det som hadde
vært før.

Kjernen i pakt er trofast kjærlighet
Som Guds paktsfolk er vi forpliktet til å elske hverandre. Ja, som vi
leser i versene over: Jesus sier at vi skal elske hverandre.
Er vi i stand til å gjøre nettopp det, også når det virkelig
røyner på? Det er mulig, for Bibelen sier at «hans bud er ikke
tunge.» (1 Joh 5,3) og vi har møtt Jesus, som er den fullkomne
kjærligheten.
Vi elsker fordi han elsket oss først. (1 Joh 4,19)

Hva vil det si å elske hverandre?
Hvilke forpliktelser overfor hverandre innebærer det å elske hverandre? Kjærlighetens natur er å gi. Kjærligheten krever ikke. Noen
praktiske konsekvenser av å elske hverandre er:
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•• Tilgivelse.
•• Lojalitet og respekt.
•• Vilje til konfrontasjon.
Det siste er kanskje den mest utfordrende siden ved paktsfellesskapet. Her blir vi alle testet. Ofte skjer menighetssplittelser på
grunn av konflikter mellom søsken, ikke på grunn av forskjellig
teologi. Jeg tror Jesus visste dette og av den grunn ga oss det nye
budet: «elsk hverandre». Hver enkelt av oss har et ansvar for å leve
i det, vi kan ikke skylde på andre for ikke å gjøre det.

Urett gjort mot oss
Vi skal se litt nærmere på hva Guds Ord sier om å håndtere uoverensstemmelser, og hva det innebærer for oss.

Vi har ikke ansvar for andres
reaksjon. Vi har ansvar for å leve
i lyset.

«Dersom din bror gjør en synd mot deg, så gå til ham og still ham til
ansvar på tomannshånd. Hvis han hører på deg, har du vunnet din
bror.» (Matt 18,15)

Dersom noen synder mot oss, betyr det altså at vi må ta et initiativ
– ikke vente på at den som har gjort uretten skal komme og gjøre
opp, selv om det hadde vært det enkleste og beste. Det er faktisk
ikke sikkert vedkommende er bevisst på at det er begått urett, eller
er skikkelig klar over hva som har skjedd. Derfor må vi gå til
personen.
For en del av oss er dette vanskelig. Vi kan kjenne på frykt
fordi vi er usikre på hvordan vi blir tatt imot eller på hva slags
reaksjon vi får. Kanskje har vi dårlige erfaringer. Men vi har ikke
ansvar for reaksjonen. Vi har ansvar for å leve i lyset. I vanskelige
saker kan vi rådføre oss med våre åndelige ledere.
Å ta imot en person som kommer for å ta opp noe, behøver
heller ikke være så lett. Jeg har ikke alltid håndtert det med takknemlighet og et smil. Tvert imot har jeg kjent på sårhet og smerte,
og forsvart meg. I slike situasjoner trenger jeg verken trøst eller
indre helbredelse, for det er en sjelelig reaksjon. Det jeg må gjøre
er å be Herren om styrke for mitt indre menneske og hjelp til å
være ydmyk.
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Vi gir ikke fienden noen mulighet
til å ødelegge relasjonene i
paktsfellesskapet vårt.

Verset i Evangeliet etter Matteus handler om reell urett (Matt
18,15). Hva det er kan være vanskelig å beskrive, vi er forskjellige
og vi reagerer subjektivt. Det viktigste er derfor at vi er villige til å
strekke oss langt for å oppnå forsoning.
Noen ganger klarer vi å tilgi uten å snakke ut. Gud gir oss
nåde og evne til å vise storsinn. For «kjærligheten skjuler en
mengde synder» (1 Pet 4,6). Men dersom vi prøver å tilgi, og
likevel ikke blir ferdig med saken, må vi gå til den det gjelder. Det
spiller ingen rolle hvor lang tid som er gått siden det skjedde,
Bibelen sier ikke noe om det. Det som er viktig er at vi ikke gir
fienden noen mulighet til å ødelegge relasjonene i paktsfellesskapet vårt.

Hjelpe til rette
En annen side ved dette finner vi i Paulus’ brev til galaterne:
Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har
Ånden, hjelpe ham til rette. Men gjør det med et ydmykt sinn og pass
deg selv, så ikke du også blir fristet. (Gal 6,1)

Som søsken har vi et ansvar for å gå og snakke med en bror eller
ei søster som lever i synd.
Både når noen har gjort urett mot oss og når søsken lever i
synd, trenger vi nåde til å ta det opp på en slik måte at det ikke
blir unødvendig vanskelig å ta imot. Sannhet uten kjærlighet kan
oppleves brutalt. Kjærlighet uten sannhet er sentimentalt. Sannhet
og kjærlighet sammen gir de beste mulighetene for vekst, kan vi
lese i Paulus’ brev til efeserne:
Sannheten tro i kjærlighet vokser vi opp til ham som er hodet,
Kristus. (Ef 4,15)

Urett vi har gjort mot andre
Har vi selv syndet mot noen, skulle det ikke være så vanskelig å gå
til den vi har gjort urett mot.
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«Om du bærer offergaven din fram til alteret og der kommer til å tenke
på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå
først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din!» (Matt 5,23–24)

Igjen tar vi et initiativ. Denne gangen ber vi om tilgivelse. Jeg har
aldri opplevd en relasjon bli dårligere når jeg har bedt om tilgivelse
for noe. I de aller fleste tilfellene har det motsatte skjedd – vi er blitt
knyttet mer sammen.
I en familie, som menigheten er, må vi regne med å bli såret og
såre andre, fordi vi alle er ufullkomne.

Leve i lyset
Da barna våre var små pleide vi, som de fleste andre familier, å kose
oss litt ekstra på lørdagskveldene – det var pizza og brus, chips og
godteri. Men vi hadde også nattverd, og i den forbindelse bekjente vi
synd for hverandre og Jesus, dersom vi hadde noe å bekjenne. Vi
kalte disse måltidene for lysfellesskap, for vi praktiserte det å leve i
lyset. Dette var stunder vi alle satte pris på. Vi opplevde gjenopprettelse i relasjonene, og gleden over renhet – å ha en god samvittighet.

I en familie, som menigheten er,
må vi regne med å bli såret og såre
andre, fordi vi alle er ufullkomne.

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. (1 Joh 1,7)

Slik vil Herren at vi skal leve, både i kjernefamilien – som er det
minste uttrykket for menigheten – og i storfamilien.
Frimodighet, glede, kraft, kjærlighet og verdighet vil da prege
menigheten.
«Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler.» (Joh 13,35)

Dermed blir det ikke rom for baktalelse, sladder og onde rykter.
Bibelen advarer sterkt mot dette, for det fører til det motsatte av det
Herren har kalt oss til.
Den som baktaler andre, skiller venn fra venn. (Ordsp 16,28)
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Baktalelse
Hva er baktalelse? Det kan defineres som: Å spre noe negativt om
en person. Man går til andre, ikke til personen selv. Holdningen og
hensikten er feil eller ond. Hvordan skal vi forholde oss til baktalelse? Jo, vi skal sørge for at den stopper hos oss. Det betyr:

Hvordan skal vi forholde oss til
baktalelse? Jo, vi skal sørge for at
den stopper hos oss.

1.
2.
3.
4.

Vi gir beskjed om å gå til den det gjelder.
Vi gir oss ikke inn i samtalen.
Vi forteller ikke videre det vi hører.
Vi går ikke til media!

Heldigvis er Gud full av nåde og barmhjertighet. Han tillater oss å
være på vei.
Det er rom for å vokse i kjærlighet. I brevet til romerne sier
Paulus:
«Ha ingen skyld til noen, annet enn å elske hverandre.» (Rom 13,8)

Jeg tror de aller fleste av oss har feilet en eller flere ganger på de
områdene i livet som denne artikkelen omhandler. Vi trenger å be
Herren om tilgivelse, nåde og hjelp til å elske hverandre slik han
har elsket oss. Det både vil og kan han som ga oss det nye budet.
■
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UNDERVISNING

Ufullkomne mennesker –
fullkomment fellesskap
Historien om de første kristne er fortellingen om sterkt
fellesskap, begeistring for Jesus, hunger etter Guds ord og
overgivelse til bønn (Apg 2,42–45). Men det fortelles
også om konflikter, og om hvordan de ble løst.
«Jeg har nok styr og konflikter i livet mitt om jeg ikke skulle bli
kristen også» sa en bekjent som jeg snakket med om evangeliet for
en tid siden. Han er ikke den eneste som kobler kristen tro til
konflikter og ufred.
Når Bibelen beskriver de første kristne kjennetegnes de av at de
var ett og holdt trofast sammen. De levde i praksis det Jesus hadde
sagt til dem: Elsk hverandre slik jeg har elsket dere (Joh 13,34–35).
Men det å elske hverandre er ikke en romantisk søtsuppe. Bibelen
forteller åpent og ærlig om livet til en etterfølger av Jesu, og det
taler sterkt og tydelig til oss i dag.
Først og fremst ser vi i disse historiene forbausende få
konflikter fordi de ble forebygget og løst før det ble noen større
sak. Årsaken til det ligger i holdningene som preget de første
kristne:

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

De forsto forsoningens tjeneste
Forsoning mellom Gud og mennesker er sentralt i den kristne tro
(2 Kor 5,18). Det er gode nyheter om at konflikten mellom Gud
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som hellig og allmektig og menneskeheten som syndere og ulydige
er avblåst. Jesus kom og skapte fred (Ef 2,15). Fredsfyrsten Jesus
ordnet opp, og vi kan for alltid leve i fred med Gud og alle
mennesker når vi vender om og bøyer oss for Jesus. Vi går med
fredens evangelium til alle mennesker, sendt av Jesus (Ef 6,15). Det
forebygger konflikter blant de som tar imot evangeliet om Jesus.

Ydmykhet – den grunnleggende holdningen
hos Jesu disipler

Jesu etterfølgere har myke hjerter.

«Guds rike er nær» var det første Jesus sa da han stod fram med sitt
budskap om Guds rike. «Vend om og tro evangeliet» (Mark 1,15).
Den røde tråden for alle som vil følge Jesus er en holdning der
vi legger oss flate for Gud og blir en tjener uten krav, rettigheter
eller egen agenda. Jesus viste oss denne vegen da han oppga sitt
eget og gikk til korset (Fil 2,5–11). Han underviste om å sette seg
selv lavt og ikke la folk kalle oss mester, og tok et generaloppgjør
med hykleriet (Matt 20,20–28; 23,1–12). Han gjorde slavejobben
når det var behov for det, uten å tenke posisjon og makt (Joh
13,2–11). Jesus ble bedrøvet da han opplevde de harde hjertene
hos folk (Mark 3,5; 8,15–18). Jakob skriver i sitt brev om at det er
strid og splittelse i menighetene. Hans medisin er klar: Ydmyk dere
for Gud! Gud står den stolte imot, men den ydmyke får nåde (Jak
4,1–10). Jesu etterfølgere har myke hjerter. Det merkes i fellesskap
med andre der meninger, følelser, mål og retning brytes. Det er der
ydmykhet testes og erfares. En disippel tar opp korset og gir avkall
på sitt eget, og tror at Herren vil opphøye når andre misforstår,
ikke tar hensyn eller overkjører (Jak 4,10). Ydmykhet er derfor den
beste måten å forebygge og å løse konflikter på.

Paktsmåltidet – vi er ett
De første kristne var midt i en svær smeltedigel. Tusenvis av
mennesker tok imot evangeliet, med ulikt språk, kultur og tradisjoner. Konfliktene som oppstår i en slik situasjon er mange og
store. Men de hadde noe felles som ikke hadde med en bestemt
kultur eller tradisjon å gjøre: Paktsmåltidet der de feiret Jesu død
og oppstandelse. De møttes i hjemmene og spiste sammen ofte.
Hver gang de gjorde det, ble de minnet om at det var på grunn av
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Jesus at de kom sammen: at hans blod hadde gitt dem tilgivelse og
at Jesus ikke behandlet dem ut fra fortjeneste, stilling eller rang.
Og de behandlet hverandre slik Jesus behandlet dem.
I dette miljøet praktiserte de det Jesus hadde lært dem om å
tilgi hverandre (Matt 18,15–17). De gangene de syntes at de hadde
grunn til å bære på anklager, ble de minnet om historien om den
ubarmhjertige medtjener (Matt 18, 21–35). Da fant de fort ut at de
hadde blitt så nådig behandlet av Jesus at de bare kunne legge bort
steinene de ville kaste på andre, og tilgi og leve i forsoning. De
lærte å forlikes ved å ta initiativ, uansett hvem som hadde «skyld»
(Matt 5,23–25). På denne måten vandret de i lyset og hadde fellesskap med hverandre – og folk satte dem høyt.

Dårlig grobunn for konflikter

Jesus hadde lært dem å ta tak i
ting som oppsto, snakke åpent,
tilgi og være overbærende.

Forsoning, ydmykhet og forståelsen av paktsmåltidet gjorde at de
fleste friksjoner som oppstod mellom folk ble løst før det ble noe
mer. Jesus hadde lært dem å ta tak i ting som oppsto, snakke
åpent, tilgi og være overbærende. Da hykleriet kom snikende inn i
menigheten, tok Herren selv et oppgjør med det som skapte gudsfrykt og ærlighet (Apg 5,1–11). Å vandre ydmykt med Gud ble en
del av kulturen, og i en slik kultur får ikke konflikter spire og gro
og skape skade.
Konflikter oppstår når det er:
•• harde hjerter
•• stolthet
•• manglende fellesskap og lavt fokus på brødsbrytelse
•• uforsonlighet og manglende nåde og raushet.
Medisinen mot dette finner vi i Johannes’ åpenbaring der Ånden
taler til ulike menigheter som har forlatt de grunnleggende holdningene: Vend om! (Åp 2 og 3 ). Tar vi inn dette budskapet vil de
fleste konflikter forsvinne fordi rota til konfliktene blir tatt bort.

Konfliktløsning på Guds måte
Men konflikter skjer også blant Guds folk selv om disse holdningene er til stede. Hvordan de første kristne løste større konflikter
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ser vi i to ulike saker i Apostlenes gjerninger (Apg 6 og 15). Den
ene konflikten oppsto på grunn av forfordeling av ulike grupper i
menigheten. Den andre på grunn av ulik forståelse av hvordan de
skulle forholde seg til skikkene i den gamle pakt. Konflikten var
stor og alvorlig fordi det hadde med forståelsen av frelse å gjøre.
Måten de løste konfliktene på taler til oss i dag:

Konflikter går ikke over ved å
neglisjere dem.

1. Lederne tok saken opp i stedet for å rømme unna eller dysse
den ned. Konflikter går ikke over ved å neglisjere dem (Apg
6,1–2; 15,1–2).
2. Saker som ikke var av styrende art ble løst av menigheten og
apostlene i fellesskap. Apostlene involverte menigheten, og
menigheten valgte diakoner ut fra kriterier satt av apostlene (de
eldste) (Apg 6,2–3). Involvering, delaktighet og ansvarlighet
skaper felles løsninger.
3. Konflikten i kapittel 6 ble løst ved å delegere oppgaver og sette
nye folk i arbeid. Ofte er manglende frigjøring av folk konfliktskapende. Lederne blir flaskehalser. God struktur og organisering er viktig.
4. Det var noen som hadde rett til å styre når konflikter oppsto,
som alle involverte anerkjente. I kapittel 15 ser vi at konflikt av
læremessig art er så viktig at det er ikke opp til hver enkelt å
bestemme. Det var et fellesskap (ikke en alene) av brødre som
drøftet saken og tok beslutningen. Det er viktig å skille mellom
lederskap og styreansvar. Alle kan lede ut fra utrustning og
gaver, men det er apostlene og de eldste som har styreansvar
(Apg 15,2)
5. Saken ble drøftet åpent og med høy temperatur, og alle involverte formidlet sine synspunkt (Apg 15,6–7). Meninger ble ikke
holdt tilbake av frykt eller taktiske grunner. Trygghet i Gud gjør
at en deler ærlig eget ståsted. Alt er i lyset.
6. I drøftingen gikk de til det de hadde lært i Guds ord for å
vurdere saken (Apg 15,7–12). En felles grunnvoll i Guds ord
som er forpliktende er avgjørende for god konfliktløsning.
7. De brukte ikke ulik målestokk på folk avhengig av kultur og
nasjonalitet (Apg 15,13–19). Det å la Guds rikes verdier over58

styre personlige preferanser og kulturelle og nasjonale føringer
er avgjørende for å oppnå langsiktige løsninger. Paulus underviser konkret om dette i brevet til romerne (Rom 14 og 15).
Kortversjonen er å være tydelig på det Guds ord sier noe om,
og å være romslig og raus på alt annet.
8. De samlet seg om en felles konklusjon da saken var drøftet.
Jakob ledet an i å trekke en felles beslutning på bakgrunn av
drøftingen (Apg 15,21).
9. Alle var lojale mot beslutningen som de eldste og apostlene
kom fram til.
10. Vedtaket fikk konsekvenser for alle menighetene (Apg 15,22–
29).
11. De hadde en plan for hvordan de skulle kommunisere beslutningen til alle menighetene slik at det ble forstått (Apg 15,22).
12. I Guds rike er vi sendt fra noen som har fått myndighet fra Gud
(apostler og eldste) (Apg 15,24). Vi tar oss ikke til rette, har
meninger ut fra eget forgodtbefinnende eller opererer på egen
hånd.
13. Resultatet av beslutningen skapte glede og tro blant folk, og
framgang for Guds rike (Apg 15,31–31).

Disse konflikten var omfattende, men ble likevel løst til alles beste.
Årsaken er at de hadde et felles grunnlag i evangeliet (verdier), de
var enige om hvem som hadde rett til å ta beslutningene (styringsretten), og de levde i pakt slik at de holdt sammen selv om ikke
alle fikk sine meninger i gjennom. Framfor alt ville de ikke
ødelegge vitnesbyrdet til Jesu navn. Konflikter blant Guds folk blir
løst på en måte som bringer framgang for evangeliet når vi tenker
og handler på denne måten. ■
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INTERVJU

Nesten skilt

For dei fleste var sommaren 2014 drøymesommaren med
strålande sol i to månadar, men for familien på seks i
campingvogn var det eit mareritt.

Tekst: Astrid Elin Lønning,
astridelinl@gmail.com
Foto: Privat

Walther og Henriette Bø med familie var på campingferie. Fire
barn under fire år, den minste berre nokre månadar. Det var varmt,
ungane ville ikkje sova, kommunikasjonen mellom Henriette og
Walther var gått skikkeleg i stå og stemninga var mildt sagt
ekstremt dårleg. Mistydingane, som stadig oppstod mellom ekteparet, vart ikkje oppklara. Det heile tårna seg opp då Walther skulle
på den etterlengta og vel planlagde guteturen til Sørlandet. Henriette var berre så sliten og campingromantikken var langt borte.
– Kommunikasjonen var nådd botnnivå, fortel Walther.
– Det var tragisk, men eg var på nettsider for å sjekka separasjonspapir, fortset Henriette.
– Me visste begge kor dette bar, seier Walther og ristar på
hovudet.

«Så de skal heim og skiljast?»
På campingplassen på Opta sommaren 2014 var det tydeleg krisestemning. Midt i den planlagde fire vekers ferien stod Walther og
Henriette med rumpa i veret og pakka sakene, og var på veg ut av
både campingvogna og ekteskapet.
Vener rundt oss hadde nok sett kva som var i ferd med å skje
lenge. Campingturen beskriv vel berre den berømte dråpen som får
begeret til å flyte over. Kanskje ikkje alle skjønte alvoret. Det var
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dessverre ikkje mange som var modige nok til å snakka med oss.
Der stod me og pakka. Men plutseleg kjem ein kar innom campen,
set seg ned, og slengjer ut: «Så de skal heim og skiljast? Var det
dette du lova Gud og Henriette då du gifta deg, Walther?»
– Det sokk ned i meg, fortel Walther. – Eg såg kor blind eg
hadde vore og at eg hadde køyrt meg inn i eit negativt spor. Eg
skjønte at dette var eit spørsmål frå Gud. Eg vart slått av gudsfrykt, og skjønte at det var mitt val. No var det berre å handle.
Fighteren i meg vakna. Eg måtte vinna Henriette tilbake.
– Det var ikkje berre Walther som var negativ. Eg var akkurat
likeins, fortel Henriette. – Eg tenkte berre negativt om Walther. Alt
han sa og gjorde tolka eg i verste meining. Eg hadde gjort seperasjonspapira klare, og planlagt kor eg skulle flytta når eg kom heim
frå den forferdelege ferien. «Dette ekteskapet er over,» tenkte eg.

Henriette og Walther Bøe fortel om krisetida.

Snuoperasjon
No, meir enn eit halvt år seinare, sit Walther og Henriette og ser
både forelska og gifte ut. Det er ikkje rart at eg lurer på korleis det
gjekk til? Walther fortel:
– Eg skjønte at dette besøket i campingvogna var Guds ord til
meg. Eg såg plutseleg alt med nye auge. Ikkje gjennom mine eigne
sjølvopptatte briller, men frå Guds perspektiv. Eg såg, og eg fekk
openberring. Eg omvende meg frå å tenkja mine eigne negative
tankar og starta med å tenkja Guds tankar om ekteskapet mitt og
om Henriette.
– Såg du dette, Henriette? Korleis opplevde du snuoperasjonen?
– Eg høyrde også spørsmålet Walther fekk i campingvogna.
Det rørte også hjarta mitt. Eg såg at det skjedde noko med Walther.
Han såg på meg med varme, og snakka venleg til meg. Etterkvart
smelta hjartet mitt. Alt var ikkje bra med ein gong, men noko
hadde skjedd, og eg bestemte meg for å bli.
Henriette hadde fått tru på at noko kunne snu og at det var
håp. Korleis kunne dei finna tilbake til kvarandre?
– Korleis var det å vinna Henriette tilbake, Walther?
– Eigentleg ikkje så vanskeleg, ler Walther. – Eg hadde jo
«fanga» ho ein gong før, så eg visste kva som fungerte. Eg skrudde
på sjarmen og tok initiativ til å snakka med ho. Me bestemte oss

Han såg på meg med varme,
og snakka venleg til meg.
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Henriette og Walther sammen med dei fire
barna.

for at me skulle snakka saman minst 15 minutt kvar dag. Me skulle
dela liv, tankar og utfordringar.
Kommunikasjon og ei hjelpande hand opna hjartet til Henriette. Medisin på blå resept for mange ekteskap, så også for Henriette og Walther.
– Plutseleg såg me nye moglegheitar, seier Henriette. – Me
hadde jo ein fin båt me kunne bruka. På vatnet var det meir luft
enn i campingvogna. Me reiste ut på ei øy i nærleiken av
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campingen og kunne bruka tid saman. Berre med oss som familie.
Ferieliv på camping kan vera både sosialt og kjekt, men også
veldig intenst. Me hadde no behov for å vera litt åleine og for å
snakka saman.

Ta vare på kjærleiken
I dag kan Walther og Henriette sitja i sofaen og le av det heile, og
begge svarar ivrig «ja!» utan å nøla når eg spør om dei er klare for
camping til sommaren. I fjor sommar var dei klare for separasjon. I
dag står dei saman som eit sterkt par. Likevel kan Henriette fortelja
at livet ikkje alltid er ein dans på roser. Dei lever eit krevjande liv
med fire små barn. Walther driv eige firma og har tilsette å ta seg
av. Dei byggjer hus, og er med i eit menighetsfellesskap på Randaberg.
– Korleis tek de vare på romantikken og kjærleiken i ekteskapet
i ein travel kvardag? Nokre gode råd og knep?
– Me veit kva som skal til, seier Walther og Henriette. – Me har
funne ut at desse tre tinga er viktige for oss:
1. Tid saman: Me starta med å setja av minimum 15 minutter kvar
dag for å oppdatera kvarandre og for å snakka saman. Det
høyres lite ut, men med fire små, som alltid har behov, er det i
alle fall litt.
2. Sjå kvarandre: Det er viktig å bli sett. Bli sett som kvinne og
mann. Bli sett for kva me treng no. Prøve å gje kvarandre litt
luft i luka i ein travel kvardag.
3. Be saman: Å takka Gud saman, og å leggja livet, dagen, familien, bekymringar og gleder framfor Gud.

Henriette sammen med minstemann.

– Gud viste meg korleis og gav meg
lyst til å handla, lyst til å kjempa
for ekteskapet vårt.

Råd basert på Guds Ord
Henriette og Walther er glade for spørsmålet Walther fekk på
campingplassen.
– Det var ein oppleving med Gud. Eg måtte handla. Ikkje fordi
eg drog meg etter håret og måtte få det til, men fordi Gud viste
meg korleis og gav meg lyst til å handla, lyst til å kjempa for
ekteskapet vårt, fortel Walther.
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Heile familien Bøe på tur!

Etter at dei kom heim bestemte dei seg også for å finna eit
levande fellesskap der dei kunne dela livet og trua på Gud saman
med andre. Dei har funne godt fellesskap i ei «huskjerka» på
Randaberg. Walther og Henriette fortel at det har vore viktig for
dei å ha eit fellesskap som har Guds Ord i sentrum.
– Ein menighet er ikkje ein klubb, kaffiselskap eller ein interesseorganisasjon. Det er ein stad der ein får mat – Guds ord. Der er
ein stad der ein vil handla på Guds Ord, fortel Walther.
No kjenner Henriette og Walther at dei står mykje sterkare. I
huskjerka har dei gode vener dei kan dela liv, gleder, sorger og
utfordringar med.
– Her kan me dela det vanskelege og vera trygg på at råda me
får er basert på Guds ord. Å møta vanskar og utfordringar, ekteskapskriser eller andre kriser, med vener som hjelper ein å gå til
Gud er godt å ha i gode og vonde dagar. ■
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UNDERVISNING

Håp for framtida

Guds trufaste kjærleik er det sikre og faste ankeret for
håpet vårt gjennom Jesu Kristi oppstode frå dei døde.
Det kristne håpet kviler på den nye pakta i Jesus Kristus som alle
lovnadene i Det gamle testamente peika fram mot. Det kristne
håpet ser fram mot fullkomen gjenreising av alt som synda har
øydelagt. Sidan synda kom inn i verda har menneska slite med
brotne relasjonar til Gud, kvarandre og skaparverket. Johannes
Openberring skildrar denne gjenreisinga i nydelege bilete av ein ny
himmel og ei ny jord der Gud har sin heim mellom menneska (Op
21–22).
Menneska si historie begynte i ein hage og endar i ein fantastisk hageby som er fylt av Guds herlege nærvær og der alle relasjonar er gode. Ein dag skal heile skaparverket frigjerast frå forfall
og forgjengelegdom, for Guds frelsegjerning i Jesus Kristus
omfattar heile det skapte universet (Rom 8,18–25).

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

Håpet motiverer oss til handling
Det er viktig for oss å forstå at Jesus Kristus er verdas frelsar, ikkje
bare ein «sjelefrelsar» for dei få. Gud elska verda og gav Sonen sin
for at verda skulle bli frelst ved han (Joh 3,16). Jesus snakka om at
alle ting skulle setjast i rett skikk (Matt 17,11) og at heile verda
skulle fødast på ny (Matt 19,28).
Det kristne håpet er så stort at det nesten er uråd å fatta med
den menneskelege forstanden. Likevel er det eit håp som ikkje gjer
oss passive eller drøymande. Det kristne håpet motiverer oss til
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handling. Håpet motiverer oss til å ta ansvar for den verda me
lever i og arbeida for å gjera henne til ein plass der rettferd og fred
rår:
Men etter hans lovnad ventar vi på ein ny himmel og ei ny jord, der
rettferd bur. Difor mine kjære: Medan de ventar på dette, må de leggja
vinn på å bli ståande for han med fred, utan flekk og lyte. (2 Pet
3,13–14)

Håpet skaper tru på at det nyttar
å engasjera seg i samfunnet for å
gjera verda til ein betre plass for
menneska.

Medan me ventar, må me leggja vinn på å leva eit rett liv som
fremjar og demonstrer det me ventar på: ei verd der Guds rettferd
rår. Medan me ventar på at Guds dag skal koma, skal me aktivt
framskunda han, seier apostelen, og ikkje la oss skremma av
oppløysingstendensane me ser rundt oss.

Evangeliet løyser konfliktar
Jesus Kristus er fredsfyrsten som skal løysa internasjonale
konfliktar og skapa varig fred og rettferd i verda ved at Guds folk
forkynner Guds ord og lov (Jes 9,6; Mika 4,1–5). Me må både be
og arbeida på at Guds rike skal koma slik at Guds vilje rår på
jorda, i samfunnet, slik som i himmelen (Matt 6,10).
Det kristne håpet er knytt til Guds paktlovnader. Håpet skaper
tru på at det nyttar å engasjera seg i samfunnet for å gjera verda
til ein betre plass for menneska. Gjennom Jesu Kristi oppstode frå
dei døde har nyskapinga av menneskeslekta og jorda begynt.
Gjennom vårt engasjement i verda er me Guds medarbeidarar i å
frigjera og forandra verda i samsvar med hans evige plan.
Bodskapen om håp har sin grunn i Guds kjærleik og truskap –
i Guds pakt. Gud har fredstankar og ikkje ulukketankar for
menneska. Han gjev oss framtid og håp (Jer 29,11). Gud har inkludert oss i si pakt og difor har me ein relasjon med han som byggjer
på ein forpliktande lovnad. Håpet er Guds gåve til oss, og me har
eit ansvar for å formidla håp til våre medmenneske. Håpet har
ikkje si rot i menneskelege evner eller utrustning, men i Guds pakt.
Håpet hjelper oss å gripa dagen, sjå og utnytta sjansane som Gud i
sin nåde legg framføre oss.
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Håp til våre medmenneske
Me skaper håp hos menneske når me gjev dei sjanse til for
eksempel å jobba, eller når me trener og utrustar dei. Gjennom
oppmuntring og praktisk støtte skaper me håp om endring.
Gjennom tilgjeving skaper me håp om at brotne relasjonar kan
reparerast, at menneske kan forsonast og samfunnet oppleva fred.
Både som ein lovnad og ei gåve, finn me håp i våre relasjonar
til Gud, menneske og den verda me lever i. Det er vårt paktansvar
å fostra håp i alle våre relasjonar. Håpet gjev oss ein agenda for
sosialt engasjement. Me må byggja håp inn i samfunnsstrukturen
gjennom ein plan for sosial reform som tar samfunnet vidare i
fridom, likskap og solidaritet.

Gjennom oppmuntring og praktisk
støtte skaper me håp om endring.

Mangel på håp gjer folk frustrerte
Håp skaper handling og initiativ. Mangel på håp skaper i første
omgang passivitet og resignasjon, men kan også føra til frustrasjon
og desperasjon. Når folk har mista håpet kan det føre til at dei tyr
til desperate valdshandlingar og terrorgjerningar. Mange av dei
som blir med i terrororganisasjonar gjer det fordi dei har mista
håpet om endring og framgang. Det einaste dei då har att er desperate handlingar, som dessverre gjer alt verre både for dei sjølve og
andre.
Vårt paktansvar for verda er framtidsretta. Paulus seier at jorda
me lever på er styrt av ei usynleg rørsle fram mot den store nyskapinga av alle ting (Ef 1,10–11). Me lever i ei verd som har framtid
og håp på grunn av Guds trufaste kjærleik og involvering. Dess
meir me blir fylt av Den heilage ande, dess meir framtidsretta vil
me arbeida for å forandra verda. ■
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INSPIRASJON

20 tabletter mot egoisme

«Hold søskenkjærligheten levende!» er et uttrykk hentet
fra Brevet til hebreerne kapittel 13,1. Det viktigste
kjennetegnet på at man tilhører Jesus, er at man har
kjærlighet til andre som elsker Jesus (Joh 13,35).
Hvordan kommer så denne kjærligheten til uttrykk?
Tekst: Arne Olav Røe,
arneolavroe@gmail.com
Arne Olav Røe, gift, bor i Trondheim,
to barn. Bibellærer, daglig leder i
Kristent Nettverk.

Det fins mange måter å oppdage nyansene i denne søskenkjærligheten
på. En god innfallsvinkel er å se på bibelversene som inneholder
begrepet «hverandre». La oss inspirere av disse utvalgte bibelversene
som viser oss ulike sider ved ekte kristen søskenkjærlighet!
1.

Holde fred med hverandre (Mark 9,50)

2.

Elske hverandre (Joh 13,34–35; Rom 12,10; 1 Joh 3,11)

3.

Ikke dømme hverandre (Rom 14,13)

4.

Ta imot hverandre (Rom 15,7)

5.

Rettlede hverandre (Rom 15,14; Kol 3,16)

6.

Ha omsorg og medfølelse for hverandre (1 Kor 12,25; Ef 4,32;
Hebr 10,24)

7.

Tjene hverandre (Gal 5,13; 1 Pet 4,10)

8.

Ikke utfordre og misunne hverandre (Gal 5,26)

9.

Bære hverandres byrder (Gal 6,2)

10. Vær overbærende mot hverandre (Ef 4,2; Kol 3,13)
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11. Snakke sant med hverandre (Ef 4,25; Kol 3,9)
12. Vær gode mot hverandre (Ef 4,32; 1 Tess 5,15)
13. Tilgi hverandre (Ef 4,32; Kol 3,13)
14. Underordne dere under hverandre (Ef 5,21)
15. Oppmuntre og oppbygge hverandre (1 Tess 5,11; Hebr 3,13;
10,24f)
16. Ikke baksnakke hverandre (Jak 4,11)
17. Bekjenn syndene for hverandre (Jak 5,16)

Ha omsorg og medfølelse for
hverandre

18. Be for hverandre (Jak 5,16)
19. Vær gjestfrie mot hverandre (1 Pet 4,9)
20. Være ydmyke overfor hverandre (1 Pet 5,5)

Kjærlighet
Det er tre greske ord i Bibelen som i norske bibler oversettes
med kjærlighet:
•• Agape er brukt for å beskrive Guds evige og trofaste
kjærlighet. Dette er det mest brukte begrepet for
kjærlighet i Bibelen.
•• Philadelphia er brukt for å beskrive søskenkjærligheten
blant kristne. Det brukes fem ganger i Det nye
testamentet (Rom 12,10; 1 Tess 4,9; Hebr 13,1; 1 Pet
1,22; 3,8).
•• Eros beskriver den romantiske kjærligheten mellom
mann og kvinne. ■
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ANNONSE

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

Jesus, Israel og paktene

Fra evighet av har Gud hatt en stor lengsel i sitt hjerte.
Han ønsker en familie av sønner og døtre som skal ha del
i paktsforholdet som har vært i Gud – fra evighet av.
Dette skjer ved at han forener mennesker med seg og med hverandre i sin sønn Jesus Kristus i den nye pakt.
Guds handling i historien er lineær, kontinuerlig og fremadskridende. Den begynner med en rådslagning i den treenige Gud
hvor det blir bestemt at han vil skape mennesker og gjøre dem til
medarvinger til hans liv. Jesus Kristus gjøres til midtpunktet for
denne planen. Han er «nøkkelen» til menneskers del i dette fellesskapet. Historien ender med at Gud har forent alt i Kristus, både
det i himmelen og det på jorden. Alt blir samlet under Jesu styre
og herredømme (Ef 1,10).

Tekst: Lars Gunnar Solheim,
laguso@frisurf.no
Lars Gunnar Solheim (f. 1973) er
sosionom, bibellærer, er gift med
Heidi Kristin og har tre barn, er med
i menigheten Kristent Fellesskap i
Bergen.

Jesus og den nye pakt oppfyller løftene til fedrene
Bibelens store tema er hvordan Gud kaller ut et folk for seg selv.
Gud gjennomfører denne planen ved å knytte mennesker til seg
gjennom ulike pakter. Alle paktene har som hensikt å klargjøre et
folk for evigheten. Gud gjorde først pakt med Adam, videre med
Noah, Abraham, Israelsfolket, levittene og kong David. Ingen av
disse paktene kunne i seg selv lede menneskene inn i det paktsforholdet som Gud fra evighet av har sett for seg. Paktene var like
fullt helt nødvendige og progressive steg mot den endelige pakten,
og gav glimt og konkrete løfter som skulle oppfylles og virkelig-
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gjøres når den kom. Alle paktene vi leser om i Det gamle testamentet ble stadfestet og oppfylt da Jesus kom med den nye pakt:
For det sier jeg dere: Kristus ble en tjener for de omskårne for å vise
at Gud taler sant, og for å stadfeste løftene til fedrene… (Rom 15,8)

Det Gud hadde i tankene da han
gjorde pakt med Abraham var
Jesus.

«Løftene til fedrene» ble først og fremst gitt i de ulike paktene. La
oss kort se på et eksempel på hvordan Kristus stadfester og virkeliggjør løftene: Abraham fikk tre paktsløfter: om velsignelse, etterkommere og landområder. Disse løftene ble delvis oppfylt det
første tusenåret etter paktsinngåelsen. Gud førte Abrahams etterkommere ut av Egypt og gav dem kanaaneernes landområder. De
ble et stort og talløst folk, og under kong Davids styre nådde
landet sine videste landegrenser. Likevel var denne oppfyllelsen av
løftene bare et lite glimt at det som skulle komme. For det Gud
hadde i tankene da han gjorde pakt med Abraham var Jesus. Gud
sendte Jesus for å velsigne alle som vender om (Apg 3,24f). Alle
folkeslag får del i Abrahams velsignelse når de tror på Jesus (Gal
3,14). Løftet om etterkommere oppfylles også i Kristus: Abrahams
ætt er Kristi ætt, det vil si alle mennesker som tror slik Abraham
trodde på Gud. Kristi ætt er menneskeslekten Gud fra evighet av
har lengtet etter (Gal 3,16). I Kristus er vi også arvinger til løftet
om land som Gud gav Abraham. Abraham så at landet dreide seg
om noe mye større enn et lite landområde i Midtøsten. Han så en
by med Gud som byggmester og et land med himmelsk opphav,
han så Kristi dag, han fikk et glimt av Guds rike (Hebr 11,8–14;
Joh 8,56). Han forstod at han ved tro var arving til verden, det
fullendte Guds rike (Rom 4,13). Det er svært viktig at vi ser denne
kontinuiteten i Guds ord, og hvordan paktene peker frem mot Jesus
og den nye pakt.

Jesus er gjort til pakt for folket, og lys for folkeslagene
Jesaja er en av profetene som sterkest setter ord på det som skal
kjennetegne den nye pakt. Han profeterer om Herrens lidende
tjener som skal bli gitt som en pakt for folket og skal være et lys
for nasjonene. Han profeterer løfter om tilgivelse for synd, gjenreisning av Israel, at Guds lover skal skrives i hjertene og Guds
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herlighet skal fylle jorden. Jesus skal gjøres til samlingsmerke for
alle folk. Jesus skulle ikke bare komme med en ny pakt, men i egen
person være pakten:
Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og grepet din hånd. Jeg har formet
deg og gjort deg til en pakt for folket, til et lys for folkeslagene (Jes
42,6)

Jesus skulle ikke bare komme med
en ny pakt, men i egen person
være pakten.

Da Jesus ble født og tok til med sin gjerning i Israel, begynte for
alvor virkeliggjørelsen av Guds evige plan og hensikt om å vinne
et folk for seg gjennom en pakt med Jesus som midtpunkt. Gud tok
bolig mellom oss og ble menneske i Kristus Jesus. Jesus tilgav
mennesker deres synder, helbredet syke, drev ut demoner, satte
mennesker i frihet og viste hvem Gud er. Han demonstrerte virkningene av den nye pakt, og gav lære og lover som skulle gjelde i
den. Han oppfylte løftene til fedrene gjennom å peke på seg selv.
Han gjorde det klart at Guds rike og den nye pakts liv ikke var
knyttet til et geografisk avgrenset landområde, men var midt i
blant dem og inni dem – gjennom ham selv (Luk 17,20f). Han viste
at Guds rike er der hvor Guds vilje skjer (Matt 6,10). Når Jesus sa
«Guds rike har kommet nær» sa han underforstått også at den nye
pakt var kommet nær (Mark 1,15). Guds rikes komme kan ikke
skilles fra den nye pakts komme. Alt som Guds rike står for, er
innholdet i den nye pakt. Å leve i den nye pakt er å leve etter Guds
vilje – et liv i Den hellige ånd.

Den nye pakt og Jesu kropp
Jesus gjorde det klart at alle som skulle ha del i den nye pakt,
måtte ha del i ham som person:
Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i
ham. (Joh 6,56)

Dette kommer klarest til utrykk under brødsbrytelsen:
Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min
kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte
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tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i
mitt blod, som blir utøst for dere.» (Luk 22,19–20).

Folkeslagene fikk fullt og
helt del i løftene til fedrene
gjennom den nye pakt.

De som har del i den nye pakt, er de som har del i Jesu blod og
kropp. Pakten og kroppen kan aldri skilles. Når vi på denne måten
får del i hans kropp, blir vi en del av hans kropp. Derfor kaller
også Bibelen de som tror for Jesu kropp:
Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til
kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.
(Ef 1,22–23)

Dette er et sterkt utrykk for hvordan Gud skal sammenfatte alt i
Kristus. Folkeslagene forenes under Jesu styre i en kropp – og
kroppen er Kristi kropp. Før var folkeslagene utestengt fra borgerrett i Israel, uten del i paktene og løftet. Det var et sterkt skille
mellom jødene, med alle privilegiene de hadde, og folkeslagene
som stod utenfor. Men i Kristus ble skillene revet ned. Gud skapte
de to til ett nytt menneske. Folkeslagene er medarvinger til løftene,
fordi de nå hører med til kroppen (Ef 2,11–16). Folkeslagene fikk
fullt og helt del i løftene til fedrene gjennom den nye pakt – for
denne pakten er oppfyllelsen av løftene gitt i de gamle paktene.

Jesus og den nye pakt er Guds endelige ord
Den Norske Israelsmisjonen sin prinsipperklæring om «Det jødiske folk, Israel og løftene»
er et godt og nyttig dokument for den som vil
forstå disse spørsmålene bedre.
Vi anbefaler de som er interessert å laste det ned
fra nettsiden deres: www.israelsmisjonen.no

Dessverre er det mange kristne som ikke lever i en åpenbaring av
hvordan Jesus er sentrum for Guds plan, eller at menigheten er
Guds evige plan og hensikt i Kristus. I dispensasjonalismen og
innenfor kristensionismen settes det sterke skiller mellom Guds
plan for jødene og folkeslagene, eller jødene og menigheten. Det
skilles mellom hvilke pakter som er for jødene og hvilke som er for
menigheten. For eksempel hevdes det at pakten med Abraham først
og fremst er for jødene, og at løftene oppfylles i våre dager ved at
jødene får komme tilbake til Israel. Menigheten gjøres til en
parentes i historien – den skal rykkes bort. Deretter skal Jesus
komme tilbake og gjenopprette riket for Israel og styre jorden fra
Jerusalem i 1000 år.
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Men Paulus skriver ganske enkelt at paktene og løftene til
fedrene var Kristus (Ef 2,12). Det nye testamentet gjør det også helt
klart at vi får del i Kristus gjennom en åndelig fødsel. Vi blir født
på ny når vi anerkjenner Jesus som hode (Herre) og blir lagt til
menigheten som er hans kropp. Vi får samfunn med Gud og med
hverandre i en ny pakt. Det er et samfunn som bygger på del i Jesu
blod, som han rant ut på Golgata, og del i hans kropp, som ble
brutt i stykker for oss. Den nye pakt er en endelig og evig pakt.
Den avslutter alle andre pakter ved å virkeliggjøre dem. Det vil
aldri komme noen nye pakter, for Jesus er «Guds endelige ord» til
oss (Hebr 1,1f). Den nye pakt er eksklusiv; ingen andre pakter
eksisterer ved siden av. Den nye pakt gjelder i samme mål og på
samme måte for alle folkeslag. Den forener alle mennesker – både
jøder og hedninger – i samme arv og løfter. Den forener oss i
Kristus. Sammen skal vi arve jorden. Den nye pakt kom nær da
Jesus sa «Guds rike er kommet nær». Siden har pakten spredt seg
målrettet og uavbrutt ut fra jødene og videre til folkeslagene. Det
er vidunderlig å se at stadig flere folkeslag får del i den nye pakt.
Jesus lyktes fra første dag i oppdraget sitt! Gjennom Jesus, han
som er den nye pakt, vinner Gud et folk for seg, slik han planla fra
evighet av. ■

Ordforklaringer
Dispensasjonalismen eller læren om
tidshusholdningene hevder at Guds
handling i historien er delt opp i bestemte
perioder, vanligvis i syv perioder. I følge
denne læren er vi nå i den sjette perioden,
gjerne kalt menighetens eller nådens
tidshusholdning. I dispensasjonalismen
settes det sterke skiller mellom Guds plan
for menigheten, og den plan han har for
Israel og jødene.
Kristensionismen støtter ut fra bibelske
profetier at jødene har rett til et hjemland i
sitt historiske kjerneområde. Jødene gis en
særstilling som Guds utvalgte folk.
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Undervisning

Nyskaping av verda

Den nye pakt handlar om ein ny ordning som omfattar
heile verda. Alle som har fått del i den har eit ansvar for
å skapa forsoning, bringa frelse og forandring til
menneske, samfunn og nasjonar.

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

Den nye pakt er omtalt som den rette ordninga som alt i den gamle
pakt peikte fram mot (Hebr 9,10). Det Gud har gjort for oss i den
nye pakt gjennom Jesu Kristi død og oppstode har store kosmiske
konsekvensar. Heile verda er blitt forsona med Gud (2 Kor 5,19;
Kol 1,20). Gud har skapt fred mellom himmel og jord. Alle troner,
herskarar og makter skal no tena Gud og hans plan for heile verda.

Starten på nyskapinga av verda
Jesu Kristi død og oppstode er starten på nyskapinga av verda. Når
me kjem til tru, blir vi nye skapningar (2 Kor 5,17). Guds forsamling er eit paktfellesskap av nye skapningar som er styrt av den
nye pakt som er skriven i deira indre. Forsamlinga er ein himmelsk
koloni på jorda som har som oppdrag å gjera alle nasjonar til disiplar som held alle Guds bod. Folk som lever i den nye pakt er frøa,
som Jesus har sådd, til å nyskapa heile verda. Gud vil bruka
forsamlinga til å føra ei holistisk frelse til verda. Frelsa gjeld heile
mennesket, ikkje berre «sjela». Frelsa gjeld tida vi lever i, ikkje
berre framtida. Frelsa handlar om kva Gud gjer gjennom oss, ikkje
berre kva han gjer i oss og for oss.
Jesus forkynte Guds rike som nærverande og aktivt deltakande
i denne verda, ikkje berre noko framtidig. Gjennom Jesu liv, død
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og oppstode har Guds rike kome som eit forvandlande nærvær i
verda. Jesus knytte den nye pakt og Guds rike saman. Han har
gjort oss til agentar til forandring av livet på denne jorda. Me tar
vårt paktansvar og ser fram til oppfyllinga av lovnaden:
Jorda skal fyllast med kunnskap om Herrens herlegdom slik vatnet
dekkjer havsens botn. (Hab 2,14)

Då vil alle land vera fylte av menneske som kjenner Herren og
lever i den nye pakt (Jes 11,9).
Gjennom den nye pakt gjenreiser Gud sin suverenitet over
heile skaparverket for å skapa forsoning, lækja og frelsa. Han
frelser oss ikkje frå skaparverket, men til å samarbeida med han til
å skapa forsoning mellom menneske og forandring i samfunnet.
Dei som lever i den nye pakt er kalla til å vera lys og salt for å
berga menneske over i den rette ordninga, – den nye pakt. Den nye
menneskeslekta i Kristus er utan skiljemurar (Ef 2,11–22) og vil
være frelsande forvaltarar av skaparverket. Gjennom den nye pakt
har nyskapinga av verda begynt og vårt ansvar er å ta del i å
forandra verda.

Vi er katalysatorar som frigjer
menneske til gode gjerningar i
samfunnsbyggjande arbeid.

Vegvisarar og vegbyggjarar
Den nye pakt handlar om en ny ordning som omfattar heile verda.
Alle som har fått del i den nye pakt har eit ansvar for å skapa
forsoning, bringa frelse og forandring til menneske, samfunn og
nasjonar. Det nye paktfolket lever med glede i kjærleik, rettferd og
fred. Me er både vegvisarar og vegbyggjarar. Me både motiverer og
legg til rette for endring og nyskaping. Vi er katalysatorar som
frigjer menneske til gode gjerningar i samfunnsbyggjande arbeid.
Den nye pakt må setjast ut i livet på alle område og i alle menneskelige relasjonar.
Den nye pakt, den nye ordninga, er alt verksam på den gamle
jorda, midt i ei verd som ligg i det vonde. Guds framtid har kome
til jorda gjennom Jesus Kristus. Den nye pakt gjev oss del i Guds
framtid, ja meir enn det, ho gjer oss til eit paktfolk som Gud bruker
til å forandra verda og føra henne inn i det han har lova. Paktlovnadene blir ikkje berre oppfylt i oss, men også gjennom oss. Det er
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det paktansvaret me har, å arbeida for at Guds lovnader for verda
skal bli oppfylt!

Frelse frigjer kreativitet og engasjement
Når folk blir frelste og får leggja
det gamle livet bak seg, blir
kreative krefter frigjorde.

Slik den kristne politikaren William Wilberforce arbeidde med
tolmod og iver for å avskaffa slaveriet, og lukkast til slutt, slik kan
me idag med håp arbeida for å avvikla moderne menneskehandel
og trafficking. Slik kristne og sosialistar arbeidde saman for å betra
kåra for arbeidarane i landet vårt, kan me i dag vera med å føra
den kampen vidare. Gud har lova at rettferda ein dag skal råda og
når me arbeider for å skapa rettferd i verda, veit me at det nyttar.
Stor urett rår og mange menneske blir grovt utnytta i vår eiga tid.
Norsk misjon har gjort mykje for å retta på dette og har sett djupe
spor etter seg i mange land, men det er framleis mykje ugjort.
Slik Hans Nielsen Hauge gjennom si forkynning og praktiske
gjerning var med å forandra utviklinga i landet vårt, kan me som
kristne på ny vera med å skapa samfunnsforandring. Når folk blir
frelste og får leggja det gamle livet bak seg, blir kreative krefter
frigjorde. Nytenking, innovasjon i næringsliv og forsking har god
grobotn i kristne samanhengar som trur på framgang og utvikling
som kviler på Jesu Kristi siger over alt det onde.
Når me lever i den profetiske velsigninga som me har fått i
Jesus Kristus (Ef 1,4flg) vil me oppleva at me kan lukkast med alt
me tek oss føre (Sal 1,3). Då vil folk i byane bli velsigna. Då vil
folk på landsbygda bli velsigna. Då vil jorda gje gode avlingar og
buskapen vera fruktbar (Sjå 5 Mos 28,1–14). Når me skaper fred og
forsoning, vil det koma velstand og framgang for nasjonane (Jes
2,1–5; 11,9; Jer 29,7 og 11). ■
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