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LEDER

Motgang og fremgang

Noe av hemmeligheten til veksten for Guds menighet i 
sør, er troen på Bibelen som Guds ord og troen på at Gud 
handler i vår hverdag ved Den hellige ånd. 

Troen på Jesus har overlevd generasjoner og skiftende livsvilkår i 
to tusen år. Faktisk har motgang i mange tilfeller ført til større 
fremgang for Guds rike enn medgang. Når statsmakt og kirkemakt 
har funnet hverandre, har vi sett den dårligste utgaven av hva 
Guds folk er. Derfor er det ikke grunn til mismot når makta i Norge 
vil kjøre kristne ut i ytterkanten av samfunnet. Det som er avgjø-
rende er vår reaksjon som kristne. Når vi vender oss til Gud og 
søker han mer enn statens hjelp og goodwill, vil vi erfare at Jesus 
bygger sin menighet.

Vi kan lære mye av de som i dag opplever vekst og fremgang på 
tross av vanskelige forhold. Tyngdepunktet for Jesu menighet i 
verden har de siste 40 årene flyttet seg fra rike og trygge nord til 
usikre og ofte fattige sør, fra Vesten til Asia, Afrika og Sør-
Amerika. 60 prosent av alle kristne lever i dag utenfor vår vestlige 
del av verden – og antallet vokser. Noe av hemmeligheten til 
veksten for Guds menighet i sør, er troen på Bibelen som Guds ord 
og troen på at Gud handler i vår hverdag ved Den hellige ånd. Det 
er ikke mye kraft og framtidshåp der det kristne fellesskapet preges 
av spørsmålstegn ved Bibelens ord, dyrking av egne følelser og 

Tekst: Terje Dahle,  
tedahle@gmail.com

Terje Dahle,  
ansvarlig redaktør i FOLK.
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erfaringer, og manglende tiltro til at vanlige folk kan ta Jesu 
misjonsbefaling på alvor. 

Vi tror at mennesker som brenner for Jesus og som lever det ut i 
sin hverdag vil se at budskapet om forsoning og frelse i Jesus 
vinner terreng i Norge. Derfor har vi to flotte intervjuer som 
rammer inn denne utgaven av bladet FOLK. Helt i starten kan du 
lese en reportasje om tre unge menn som deler en leilighet på 
Kampen i Oslo. Midt i det sekulære sentrum av Norge erfarer de at 
mennesker tar imot Bibelens budskap. De gjør de enkle tingene 
som å vise hjertelag og gjestfrihet, og deler hva de tror og hvem de 
tror på uten å be om unnskyldning. Mot slutten av bladet kan du 
lese et intervju med Gunnhild Røsnes på 97 år som fortsatt brenner 
for Jesus, og som lever i bønn og takknemlighet. Hun har møtt 
livets prøvelser med tro til Gud, og da blir ikke hjertet fylt av selv-
opptatthet, bitterhet og mismot. Disse to historiene viser hvorfor 
det er håp for kristendommen i Norge. Det er historien om vanlige 
mennesker som møter Jesus og finner hverandre. Da vil Jesu bønn 
om at vi skal elske hverandre slik at verden skal tro, bli oppfylt. 
Derfor vil du lese artikler i dette bladet om ekteskapet, om å leve 
sammen i kjærlighet i menigheten, og det å glede seg i Gud. For 
mange kan det virke som kjent stoff, men innholdet har spreng-
kraft til å skape forandring i din hverdag.     

Gud elsker mennesker, og han vil at folk skal møte ham. Bibelens 
Gud er ikke en pusling som begrenses av menneskers tanker og 
meninger. Gud er skaperen av himmel og jord, og vil vise seg for 
mennesker. Derfor har vi en fokusdel i denne utgaven av bladet 
som handler om Guds kraft. Vi vil sette søkelys på dette i tiden 
framover fordi Gud vil vise sin storhet og makt til et folk som har 
blitt blind for en Gud som gjør mer enn det vi forstår. 

God lesning! ■
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REPORTASJE

Gutta på Kampen

73 kvadratmeter. 3 unge menn. Ett felles hjerte for Jesus!

Det handler om hverdagsliv. Om samtaler, latter og gråt rundt 
middagsbordet. Om mye besøk. Elleve etasjer over Oslo med pano-
ramautsikt over hovedstaden veller det frem en kilde med liv. Flere 
har fått merke det. Går du ut på verandaen ser du rett ned på et 
annet husfellesskap. Der var det ikke plass til alle, så det ble en 
utplanting lengre opp i gata. Et par steinkast lengre borte finner du 
to fellesskap til. Det bobler av liv på Kampen og i Gamle Oslo.

Plass til mange
For å få litt mer fakta på bordet tar jeg kontakt med Preben 
Hafnor. Han eier leiligheten på Oslos tak. Jeg logger meg på Face-
book og får opp følgende dialog:

– Jeg trenger litt fakta til en reportasje i FOLK.
– Ok.
– Hvor stor er leiligheten din?
– 73 kvm.
– Dere er tre som bor der?
– Tre? Vet ikke! I helga er det hvertfall syv…

Gilles Umugabe er en annen av de fastboende. Han trengte ny 
seng. Selvsagt ble det en køyeseng – må jo ha plass til flere! 
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– Vi har overnattingsmuligheter i seng til ni stk, men da må noen 
sove i dobbeltseng…haha…da regner vi jo ikke med de som sover 
på sofaen i stua, ler han.

I løpet av det året Gilles har bodd der klarer han ikke å huske 
en eneste uke de ikke har hatt overnattingsgjester. 

Reza Ali Muhammadi er den siste fastboende i leiligheten. Han 
deler rom med Preben.

Alle tre har full jobb, men har blitt enige om at leiligheten er 
åpen for levd liv hele uka. De vet sjeldent hvor mange som 
kommer til middag, og i perioder har det vært folk der hele døgnet. 
Noen har bodd der over en måned. Hvis en av dem ikke rekker 
hjem til middag er det ikke nødvendig å handle inn til egen 

Elleve etasjer over Oslo med 
panoramautsikt over hovedstaden 
veller det frem en kilde med liv.

De tre fastboende i leiligheten – Gilles 
Umugabe (f.v.), Preben Hafnor og Reza Ali 
Mohammadi.
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middag. De lager alltid litt ekstra mat, for ofte er det mange rundt 
middagsbordet.

Blir godt kjent
Jeg er nysgjerrig på om alt bare er en dans på roser, en fin historie 
som er vanskelig å overføre til eget liv og egen hverdag. Jeg tar 
kontakt med Gilles og spør:

– Hender det at du, Preben og Reza krangler?
– He, he, he...nei :-)
– Har det aldri skjedd?
– Ikke som jeg kan huske...men vi kan se annerledes på ting.
– Litt diskusjon blir det vel?
– Jada, diskusjon, ja :-)
– Hva er den største utfordringen?
– For meg var det da vi ikke kjente hverandre så godt. Da var det 
lett å misforstå hverandre. Jeg begynte å be til Gud om at han 
skulle knytte hjertene våre sammen. Det har han virkelig gjort. Vi 
kjenner hverandre mye bedre nå, og senest i forrige uke hadde vi 
en god prat om det å godta begrensninger Gud har gitt oss. På den 
måten blir vi avhengige av hverandre. Å anerkjenne nåden i hver-
andres liv er nøkkelen. Jeg ber til Gud om at det skal bli enda ster-
kere bånd mellom oss!

Preben sliter også med å komme på de store utfordringene i 
hverdagen. Etter lang betenkningstid kommer det kontant:
– Det er ett hovedproblem: Vi klarer ikke holde kjeft når vi legger 
oss! Vi babler alltid altfor lenge!

Gjennom å bo så tett og dele så mye blir de godt kjent. De har 
lært hverandre å kjenne på godt og vondt. De har opplevd at Gud 
knytter dem sammen på nye måter. Nattverden har også fått en 
mer virkelig dimensjon. Det å dele brød og vin sammen har ført til 
sterke og ærlige samtaler, som igjen har ført til en større forståelse 
og opplevelse av å stå sammen.

Det å dele brød og vin sammen har 
ført til sterke og ærlige samtaler.
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Disippelliv
Preben forteller at de har blitt enige om et prinsipp for bofelles-
skapet:

– Nye folk som kommer på besøk skal ikke gå ut herfra uten å 
ha hørt fra Gud, gjerne i form av et profetisk ord. Kristne som 
ikke-kristne. Alle skal føle at de har en familie som elsker dem!

Uka blir hektisk. Full jobb, mange folk på middag, lange 
kvelder og mange bekjentskaper. Likevel løftes viktigheten av nært 
disippelliv opp. De har LTG- gruppe med andre disipler i løpet av 
uka. LTG står for Life Transformation Groups. Hensikten er å 
ansvarliggjøre hverandre til åndelig vekst og utvikling, og å 
fortelle nye venner om Jesus. Det handler om tre viktige prin-
sipper: Bekjenne synd, lese Guds ord og be for venner som ikke 
kjenner Jesus. Gruppen består av ikke mer enn to til tre personer, 
slik at oppfølgingen skal bli nær og personlig.

– Nye folk som kommer på besøk 
skal ikke gå ut herfra uten å ha 
hørt fra Gud, gjerne i form av et 
profetisk ord.

Husmenigheten samles på taket av Oslo, 
hjemme hos Preben, Gilles og Reza. F.v. 
Sunniva Erlandsen, Annette Sandvik, Kirubel 
Hailu, Gilles Gatete Umugabe, Sigurd Samuel 
Aurstad og Preben Hafnor.
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Gilles forteller ivrig:
– Dette funker! Vi bruker en app som en i menigheten har 

laget. Den hjelper oss til å stille gode spørsmål, bli enige om bibel-
tekster vi skal lese og personer vi skal be for.

Det er ikke alle som bruker appen, men prinsippene til LTG-
opplegget fungerer bra og er en hjelp til levende disippelliv. 

I januar var det et bibelskoleteam fra Bergen Bibelskole på 
besøk i Oslo. Fem studenter som trengte sted å bo, mat og trening i 
menighetsliv. Gjengen på Kampen stilte villig opp. Bibelskolestu-
dentene fikk en annerledes opplevelse. Miriam Kråknes forteller:

– Det var utrolig inspirerende å se hvordan de lever med Gud i 
hverdagen. De brant for Gud og  åpnet hjemmet for alle som ville 
komme på besøk. Når nye kom innom delte de om Guds godhet og 
ba for dem. Vi følte oss så velkommen og velsignet over å kunne 
få være noen dager sammen med dem!

En av de som har møtt Jesus gjennom fellesskapet er Sigurd 
Samuel Aurstad. Han møtte Preben og Gilles på Bønn for Oslo. De 
inviterte han med hjem og brukte tid sammen med han. Gjennom 
samtale og fellesskap skjønte han at de hadde noe han lengtet 
etter. Han så et liv som var annerledes. Han forsto at selv om han 
lenge hadde kalt seg kristen, var det et liv og en dimensjon han 
ikke hadde fått del i. Han bestemte seg for å ta budskapet på alvor. 
I februar, på bursdagen hans, lot han seg døpe. Både moren, faren 
og broren hans dukket opp, og det ble en fantastisk kveld!

I dag er han en av de trofaste folka som er en del av menig-
heten, og er med i en LTG-gruppe. For å få et enda dypere forhold 
til Jesus har han bestemt seg for å sette av et år til bibelskole. Han 
har fått permisjon fra jobben som elektriker og til høsten begynner 
han på Bergen bibelskole.

Jeg spør Preben om han har noen konkrete høydepunkter dette 
året, noen frukter av fellesskapet som han ønsker å dele.

– Nr. 1 må vel være Sigurd! Vi hadde også en ungdomsleder 
på besøk som sa: «Denne ettermiddagen har jeg opplevd mer av 
Gud enn jeg har fått de tre siste årene på alle samlinger og aktivi-
teter jeg har vært på.» Forhåpenlighvis var det ikke helt sant, men 
mye av grunnen tror jeg er at vi virkelig fungerer sammen. Gilles 
stiller gode spørsmål ledet av Gud, han sprer tro og glede, Reza 

Sigurd Samuel Aurstad (f.v.), Gilles Gatete 
Umugabe og Kirubel Hailu møtes hver uke til 
LTG-gruppe.

Sigurd bestemte seg for å ta 
budskapet på alvor.
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møter og viser omsorg for folk på en måte bare han kan, og jeg 
har fått lov til å formidle noen ord fra Gud.

M4 – treningsopplegg for menighetsplantere
Sammen med to andre husmenigheter har husfellesskapet gått 
gjennom M4-opplegget, et treningsopplegg utviklet av DAWN 
(Discipling a whole nation) for folk som ønsker å plante nye felles-
skap rundt omkring i Norge og Europa. Hver husmenighet har en 
teamleder som er en del av et «kjerneteam». Preben er teamleder 
for husmenigheten han leder sammen med Reza og Gilles.  «Kjer-
neteamet» spiser middag sammen hver mandag og arbeider med 
hvordan fellesskapslivet skal leves ut i hverdagen. I nabolaget.

På bakkeplan, noen meter lengre ned i gata, bor Vegar Hafnor. Han 
leder en annen husmenighet og er også med i «kjerneteamet». Han 
og to andre gutter har startet et opplegg de kaller «Ordet over 
bordet». Konseptet er enkelt. De møtes til middag hver onsdag før 
de skal ha samling på kvelden. I «hjemmelekse» har de lest ett 
kapittel i Bibelen, og bruker middagen til å samtale rundt ordet og 
gå litt dypere ned i ulike spørsmål. Det gir mening og et dypere 
fellesskap rundt måltidet.

De ulike fellesskapene på Kampen og i Gamle Oslo har fast samling 
hver onsdag kveld. I tillegg er det fellesskap og ulike uformelle 
treffpunkter daglig. En gang i måneden samles alle husmenighe-
tene i bydelen til en «bydelssamling». Da leier de Kampen menig-
hetshus og har fokus på hva Gud har kalt dem til i denne bydelen 
spesielt.

Det handler om å kjenne Gud. Om å elske mennesker rundt oss. Om 
å trene disipler. Ordene er hentet fra visjonen som menigheten 
Kristent Fellesskap Oslo har for byen. En drøm om at Oslo skal 
pepres med levende fellesskap. Minimum ett i hver skolekrets.

For gjengen på Kampen har dette blitt mer enn en visjon. Mer enn 
fine ord. Det er levd Jesusliv til glede, inspirasjon og velsignelse 
for folkene som er der, og for byen de bor i.

Det handler om å kjenne Gud.  
Om å elske mennesker rundt oss.
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Reza er begeistret, men klar over utfordringene:
– Vi er på ingen måte i mål. Vi lengter etter å se flere mennesker 
frelst! Vi trenger å se at mennesker uten menighetsbakgrunn blir 
møtt av Jesus, får livet sitt forandret, blir en del av fellesskapet og 
blir i stand til å gi det videre til andre. ■

Oslo skal pepres med levende 
fellesskap. Minimum ett i hver 
skolekrets.



14 14 

Tekst: Rune Ørnes,  
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Rune Ørnes er gift med Rita og har fire barn.  
Har vært ansatt i Kristent Fellesskap  
Vesterålen i ti år. Bor nå i Tromsø.

Kom sammen!
UNDERVISNING

Som kristne er vi stadig i berøring med hverandre.  
De første kristne møttes daglig, både i hjemmene og til 
offentlige samlinger. Slik ble de bygd sterkt sammen, og 
Guds ånd forandret store områder på kort tid.  

En sunn familie består av forskjellige individer, bundet sammen av 
usynlige bånd. Foreldre og barn som hører sammen og bor under 
samme tak. I hverdagen har hver enkelt sine egne planer og 
oppgaver, men likevel er det stadige treffpunkt der familien samles, 
for eksempel til måltider, til felles husarbeid og til feiring og fest.  
I en usunn familie kan disse treffpunktene forsvinne. Middagen 
blir en stående buffé der TV-en setter dagsorden. Samtaler 
forsvinner i mobiler og iPad-er som stadig påkaller oppmerk-
somhet. Avtaler utenfor hjemmet går foran forpliktelsene hjemme, 
og familien som skulle gi styrke og stabilitet reduseres til et bokol-
lektiv. 

Familie
Menighet er familie. En familie av forskjellige individer, bundet 
sammen av usynlige bånd. Personer med forskjellig kall og utrust-
ning, der hver og en har sin spesielle funksjon i samfunnet. Likevel 
er det stadige treffpunkt der familien samles, til lovprisning, bønn 
og brødsbrytelse. For å høre Guds ord og stå sammen i gode gjer-
ninger for mennesker i og utenfor fellesskapet. Noen ganger 
kommer menigheten sammen i mindre grupper, andre ganger i 
større samlinger og en gang i blant til skikkelige fester! Hvis disse 
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treffpunktene forsvinner er det alvorlig. Husgruppa prioriteres 
dersom ikke annet kommer i veien, søndagsmøtet forsvinner i en 
helgetur på hytta og sommerleiren krasjet dessverre med syden-
turen som allerede var bestilt. Dersom avtaler utenfor går foran 
fellesskapet i flokken, blir det kristne, kraftfulle fellesskapet redu-
sert til en suppestasjon. Et sted og en setting der en finner akkurat 
nok føde til å holde seg i live. 

Fire B-er
På søndagsskolen lærte jeg om de fire B-ene: Bibel, bønn, brorskap 
og brødsbrytelse. En god huskeregel som beskriver fire uunnvær-
lige element for en kristen. Senere fant jeg ut hvor dette var hentet 
fra, en liten omskrivning av det som står i Apostlenes gjerninger: 

De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbry-
telsen og bønnene. (Apg 2,42)

Videre leser vi hvordan de første kristne hadde alt felles og at de 
møttes daglig på tempelplassen og i hjemmene. Fellesskapet hadde 
høy kvalitet og prioritet. Ordet trofast brukes flere ganger, noe som 
forteller om mennesker som stod sammen skulder til skulder. Det 
var en fasthet i fellesskapet på grunn av den nye pakten i Jesus 
– en pakt der hver enkelt var uunnværlige lemmer på samme 
kropp, og Kristus var hodet.

De første kristne fikk en åpenbaring av Jesus som gjorde at de 
ikke kunne stå alene. Gleden over frelsen gjorde at de hele tiden 
søkte sammen. Kjærligheten mellom de troende førte til åndelige 
fødsler, og stadig la Gud nye disipler til flokken. Dette var en kjær-
lighet som aldri kunne uttrykkes gjennom TV-konferanser og 
Podcaster, men som krevde fysisk nærhet, gode samtaler og dypt 
fellesskap med Kristus i sentrum.

Ekte fellesskap
I dag lever vi i et svært individualistisk samfunn. Vår nasjon, som 
ble bygget ved oppofrelse og dugnadsånd, preges mer og mer av 
avstand og egoisme. Gjennom sosiale medier får vi inntrykk av 
vellykkethet og suksess, mens realiteten for mange er ensomhet og 

Kjærligheten mellom de troende 
førte til åndelige fødsler, og stadig 
la Gud nye disipler til flokken.
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tomhet. I et forsøk på å sikre seg og sine for framtiden, bygges det 
murer av stress, slitenhet og tidsklemme. Ingen utenfor får innpass, 
og slik forsvinner ekte og rikt fellesskap. Selvrealisering og mate-
rialismens jag gir et godt ytre skinn, men på innsiden kan ting 
likevel være vanskelig. Gode intensjoner ender opp i falske masker 
av vellykkethet og manglende relasjoner. Denne trenden viser seg 
også blant kristne, og er langt fra det vi egentlig er ment å repre-
sentere. 

Til hverdag og fest
De første kristne møttes daglig. De møttes på tempelplassen der 
ordet ble forkynt og visjonen ble levende. I hjemmene spiste de 
sammen med inderlig glede. De brøt brødet, sang lovsanger og ba 
sammen. De var jøder av opphav og hadde også med seg tradi-
sjonen om å treffes til store fester og samlinger. De tre viktigste 
høytidene – påske, pinse og løvhyttefesten – innebar valfarting til 
tempelet i Jerusalem. Dette kommer tydelig fram i Den nye teste-
mentet, der vi ser folkemengden i Jerusalem i forbindelse med 
påske og pinse (Luk 2,42; Joh 7,14; Joh 11,55). Det var naturlig for 
den kristne menigheten å fortsette å samles på denne måten. Dette 
ser vi blant annet når Paulus reiser utenom Efesos for å komme seg 
til Jerusalem til pinsedagen (Apg 20,16).

Generalforsamling
I Bibelen finner vi også eksempler på at apostlene kalte alle disi-
plene sammen ved spesielle anledninger. Paulus og Barnabas reiste 
til Antiokia med brev etter apostelmøtet i Jerusalem (Apg 15,30). 
Her kan vi lese at de samlet alle! I oversettelsen «New Living 
Translation» står det at de innkalte til generalforsamling for de 
troende. Dette gjorde de for at alle skulle få del i Guds ord fra 
apostlene. 

Generalforsamlinger for troende har altså vært vanlig til alle 
tider. For israelittene var det høytidene som samlet. I kristne 
sammenhenger har man benyttet høytider og fridager til større 
samlinger som leirer, bibeluker og konferanser. Nordområdene av 
Norge, Sverige og Finland opplevde en enorm vekkelse under Lars 
Levi Læstadius på midten av 1800-tallet. Medlemmer fra små og 

Når tusenvis av troende treffes, 
utruster Den hellige ånd hver 

enkelt på en helt spesiell måte.
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store forsamlinger møttes da jevnlig til store samlinger over flere 
dager. Etter 150 år reiser fremdeles flere tusen læstadianere til 
årlige storsamlinger i Finland. 

For kristne er slike generalforsamlinger livsviktige! De legger 
til rette for styrkende og retningsgivende undervisning. De skaper 
identitet og felles styrke i Jesus. Og så er det en fantastisk anled-
ning til feiring. Når tusenvis av troende treffes, utruster Den hellige 
ånd hver enkelt på en helt spesiell måte. Han styrker den kroppen 
der Jesus er hodet. Han bygger det huset der Jesus er hjørne-
steinen. Og han utvider og begeistrer familien der Gud er vår far 
og vi alle er søsken i ham. 

Sammen!
I en tid der mange hegner om seg og sitt, kaller Jesus oss sammen. 
Mer og mer! Han ber oss om å finne hverandre på nytt. Ikke basert 
på personlig kjemi eller vinning, men på den han er og den planen 
han har lagt. På at vi er mennesker som er fylt av Den hellige ånd 
og som gir seg til hverandre for å tjene Jesus. Mennesker som 
bærer ansvar i fellesskap og som på den måten blir levende steiner 
som bygges opp til et åndelig hus (1 Pet 2,5). En familie der det 
merkes om en av stolene står tomme, og der den enkelte har 
uendelig stor verdi og er trygg i sin plass og rolle. Et hjem der 
relasjonene er varme og stemningen god. En familie som vokser, 
både i antall og modenhet. Et hus som Herren selv vil fylle med 
sitt nærvær. ■

Vi er mennesker som er fylt av 
Den hellige ånd og som gir seg til 
hverandre for å tjene Jesus.
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Tekst og foto: Elisabeth Erlandsen 
elaisabeth@gmail.com

INTERVJU

Tre kjappe spørsmål:
Ingrid Olsen

Ingrid Olsen er 25 år, bor i Bergen og kommer fra Ålgård.

Hvor lenge har du kjent Jesus?
– Jeg har ingen bestemt dato på når jeg ble en kristen – jeg vokste 
opp i en kristen familie og har vært troende så lenge jeg kan huske. 
Da jeg var 16 år hadde jeg et veldig sterkt møte med Den hellige ånd, 
som forandret livet mitt på mange områder.

Hva er det beste bønnesvaret du har fått?
– Å se mennesker som jeg er glad i ta imot Jesus. 

Hvilken episode i Jesu liv beskrevet i Det nye testamentet ville du vært 
med på og hvorfor?
– Det hadde vært tøft å få oppleve som en av disiplene, i Matteus 
kapittel 10, å høre Jesus pålegge dette: «Gå ut å forkynn at himmel-
riket er kommet nær! Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske 
rene, og driv ut onde ånder.» Dette fordi jeg elsker å se mennesker 
som har det vondt bli satt i frihet og få møte Jesus. 

– Jeg elsker å se mennesker som 
har det vondt bli satt i frihet og 

få møte Jesus. 
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Tekst: Per Arne Gjerde,  
pag@kristent-fellesskap.no

Per Arne Gjerde, gift med Elin, tre 
barn. Eldste i menigheten Kristent 

Fellesskap i Bergen.

Ord og kraft – hånd i hånd
UNDERVISNING

Da Jesus kalte disiplene var planen enkel: De skulle lære å 
bli menneskefiskere ved å observere måten han gjorde det 
på! Hva fikk de se? Forkynnelsen av ordet sammen med 
tegn og under. Jesu metode har ikke forandret seg siden 
den gang.

En gang Jesus gikk langs Galileasjøen fikk han se Peter og broren 
Andreas. De var i ferd med å fiske. Han kalte dem, og de lot 
garnene ligge og fulgte ham. Samme dag kalte han også Jakob og 
Johannes. Jesu plan med å kalle dem var enkel: 

«Følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere!» (Matt 4,19)

Disse nye disiplene skulle følge Jesus og lære å bli menneskefiskere 
ved å se hva han gjorde og høre hva han sa. De neste versene i 
Matteus forteller hva Jesus eksponerte dem for.

Siden drog Jesus omkring i hele Galilea; han lærte folket i synagogene 
deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle sykdommer og 
plager hos folket. Ryktet om ham spredte seg over hele Syria, og de 
kom til ham med alle som hadde det vondt og led av noen sykdom 
eller plage, både besatte, månesyke og lamme – og han helbredet dem. 
Store folkemengder fulgte ham fra Galilea og Dekapolis, fra Jerusalem 
og Judea og fra området øst for Jordan. (Matt 4,23–25)
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Dette var Jesu måte å gjøre dem til menneskefiskere på! Han 
underviste, han forkynte evangeliet om riket, han helbredet alle 
syke og kastet ut demoner. Jesus både forkynte Guds rike og 
demonstrerte med kraftgjerninger – tegn og under – at riket var 
kommet. Jesus sier om sammenhengen mellom disse gjerningene 
og det faktum at Guds rike var kommet:

«Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde åndene, da har jo 
Guds rike nådd fram til dere» (Matt 12,28)

Siden sendte Jesus disiplene ut for å for å praktisere det de hadde 
lært gjennom å følge ham. Han sier til dem: 

«Gå og for kynn: Himmelriket er kommet nær! Helbred de syke, vekk 
opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder!» (Matt 10,7–8)

Mønsteret lyder kjent, gjør det ikke? De skulle forkynne ordet om 
riket verbalt og de skulle demonstrere at Guds rike var kommet 
nær gjennom kraftgjerninger. Nøyaktig slik de hadde sett hos 
Jesus! Menneskefiske på hans måte!

Senere, etter noen år med mer trening av samme slag, er tiden 
kommet da Jesus skal gå til Far. Han gir dem sin befaling om hva 
de nå skal gjøre: 

«Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. 
Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut 
onde ånder, […] når de legger hendene på syke, skal de bli friske.» 
(Mark 16,15–18)

Nok en gang ser vi det samme mønsteret. Evangeliet skal 
forkynnes både med ord og med demonstrasjon, gjennom helbre-
delser og demonutdrivelser. Det var dette Jesus selv gjorde, det var 
dette han trente de tolv apostlene til å gjøre, og i misjonsbefa-
lingen er det dette han befaler dem (og alle andre disipler) å fort-
sette med.

Jesus både forkynte Guds rike og 
demonstrerte med kraftgjerninger 
– tegn og under – at riket var 
kommet.
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Gjerninger i Jesu liv
Lukas innleder Apostlenes gjerninger med å skrive: 

«I min første bok [Lukas-evangeliet], Teofilus, skrev jeg om alt det 
Jesus gjorde og lærte, fra han begynte og helt til den dagen han ble 
tatt opp til himmelen.» (Apg 1,1–2)

Da Lukas skulle videreformidle Jesu liv fra begynnelse til slutt, 
handlet det ikke bare om hva han lærte, men også om det han 
gjorde.

Den samme forståelsen av Jesu liv finner vi hos Peter, da han 
forkynte evangeliet i Kornelius’ hus. Kornelius trodde på Gud, men 
var uten særlig kjennskap til Jesus. Da Peter skulle hjelpe ham og 
vennene hans med å forstå hvem Jesus er, sa han: 

«Dere vet om det som begynte i Galilea etter at Johannes hadde 
forkynt sin dåp, og som siden spredte seg over hele Judea, nemlig at 
Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og at 
han gikk omkring overalt og gjorde godt og helbredet alle som var 
underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Og vi er vitner om alt 
han gjorde rundt omkring i jødenes land og i Jerusalem, han som de 
hengte på et tre og drepte. Men Gud reiste ham opp på den tredje dag» 
(Apg 10,37–40)

Først trekker Peter frem gjerningene Jesus gjorde, og hvordan disse 
gjerningene var en del av konflikten med djevelen: Jesus ble salvet 
med Ånd og kraft, og helbredet mennesker som djevelen hadde 
gjort syke. Deretter forklarer Peter hvordan Jesus ble hengt på 
korset og hvordan Gud reiste ham opp igjen.  

Fars gjerninger som viser hvem Jesus er
Jesus selv var veldig tydelig da han snakket om gjerningene Gud 
lot ham gjøre:

«Hvis jeg ikke gjør min Fars gjerninger, så tro ikke på meg. Men hvis 
jeg gjør dem, så tro i det minste gjerningene, om dere ikke tror meg. 

Jesus ble salvet med Ånd og 
kraft, og helbredet mennesker som 

djevelen hadde gjort syke.
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Da skal dere skjønne og innse at Far er i meg og jeg er i Far.»  (Joh 
10,37–38)

Dette er ganske sterke ord! Selvsagt bør vi tro ordet alene, fordi det 
er Guds eget ord. Men samtidig gir Jesus oss rett til å forvente 
gjerninger som stadfester ordene. Og, sier han, dersom mennesker 
tror gjerningene (at de er Fars gjerninger), da skal de skjønne hvem 
Jesus er (at Far er i ham og han er i Far). Gjerningene er med andre 
ord en døråpner til å skjønne hvem Jesus er. 

Dette samspillet mellom en overnaturlig dimensjon og forkyn-
nelsen av ordet ser vi tydelig i historien om den samaritanske 
kvinnen som Jesus møtte ved brønnen. Jesus delte ordet om hvem 
han er med henne. Så delte han et kunnskapsord som berørte 
kvinnen. Hun gikk inn i byen og fortalte om dette kunnskapsordet 
(Joh 4,29–30) og hele byen dro ut til Jesus i respons på det hun 
fortalte. Vers 39 forteller: 

Mange av samaritanerne fra denne byen var kommet til tro på Jesus 
på grunn av det kvinnen sa da hun vitnet: «Han har sagt meg alt det 
jeg har gjort.» (Joh 4,39)

Jesus ble hos dem to dager og forkynte ordet. Resultatet ble at:

Mange flere trodde, da de fikk høre hans eget ord, og de sa til 
kvinnen: «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. Vi har selv 
hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» (Joh 4,41–42)

De første kristne
Den første menigheten fisket mennesker slik Jesus hadde lært dem: 
ord og kraftgjerninger hånd i hånd. La oss se på noen få av de 
mange eksemplene. 

I Apostlenes gjerninger kapittel tre kan vi lese om Peter og 
Johannes som er på vei til bønn i tempelet. På vei dit helbreder de 
en lam mann. Det blir stor oppstandelse fordi alle i hele Jerusalem 
kjenner til mannen og skjønner at det har skjedd et under. Når folk 

Gjerningene er med andre 
ord en døråpner til å skjønne 
hvem Jesus er.
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stimler sammen griper Peter anledningen og forkynner de gode 
nyhetene om Jesu oppstandelse. Resultatet er at:

…mange av dem som hadde hørt budskapet, kom til tro, og tallet på 
menn steg til rundt fem tusen. (Apg 4,4)

Dette fører til at apostlene blir truet av de jødiske lederne og pålagt 
å slutte å forkynne. Disiplene samles da til bønn og dette er det de 
ber om:

«Og nå, Herre, hold øye med truslene deres og la dine tjenere forkynne 
ditt ord med frimodighet. Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser 
og tegn og under ved din hellige tjener Jesu navn.»  (Apg 4,29–30)

Gud svarer på denne bønnen ved å fylle dem alle med Ånden. 
Resultatet er at «alle…talte ordet med frimodighet» (Apg 4,31). 
Videre i Apostlenes gjerninger kan vi lese at mange tegn og under 
blir gjort, urene ånder drives ut og mange blir helbredet (Apg 
5,12–16). Mange mennesker kommer til tro.

I hele Apostlenes gjerninger ser vi at denne måten å virke på 
– forkynnelse av ordet og kraftgjerninger – er mønsteret. Eksem-
pler er Filip i Samaria (Apg 8,4–13) og Peter i Lod og Jaffa, (Apg 
9,32–43), der hele byer vendte om på grunn av undergjerninger.

Paulus
I Brevet til romerne beskriver Paulus sin tjeneste for å føre folke-
slag fram til lydighet mot evangeliet. Han sier:

Men jeg våger ikke å tale om annet enn det som Kristus har gjort 
gjennom meg for å føre folkeslagene fram til lydighet. Dette har jeg 
fått gjøre i ord og handling, ved kraften i tegn og under, ved Åndens 
kraft. Så har jeg da fullført forkynnelsen av Kristi evangelium fra 
Jerusalem av og helt rundt til Illyria. (Rom 15,18–19)

I hele Apostlenes gjerninger 
ser vi at denne måten å virke 
på – forkynnelse av ordet og 

kraftgjerninger – er mønsteret.
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Å fullføre forkynnelsen av evangeliet innebar for Paulus både ord 
og handling, i Åndens kraft. Som han skriver i brevet til tessaloni-
kerne:

For da vi forkynte evangeliet hos dere, skjedde det ikke bare i ord, men 
også i kraft, ved Den Hellige Ånd og med full overbevisning. (1 Tess 
1,5)

En overnaturlig dimensjon utfordrer
Den kulturen som vi lever i og er en del av, er sterkt preget av 
rasjonell tenkning. Vestlige mennesker søker fornuft. Vi tror på det 
som kan bevises. Tro på en usynlig Gud blir derfor ofte «din 
mening» versus «min mening».  

Vi vet at evangeliet er Guds kraft til frelse. Men Jesus har ikke 
bedt oss om å argumentere eller forklare mennesker inn i Guds 
rike. Guds måte finner vi beskrevet i Evangeliet etter Markus:

Men de gikk ut og forkynte overalt og Herren virket med og stadfestet 
Ordet gjennom de tegn som fulgte. (Mark 16,20)

Det var Guds hånd gjennom kraftgjerninger som gav forkynnelsen 
gjennombrudd, ikke de slående argumentene. Dette er minst like 
relevant i Norge i dag, inn i vår kultur av fornuft og rasjonell 
tenkning: Et åpenbart og tydelig mirakel utfordrer meg på min 
virkelighetsforståelse. Den helbredelsen jeg nettopp har vært vitne 
til tvinger meg til erkjennelse. Det kan være en erkjennelse av at 
det faktisk finnes krefter jeg ikke kan forklare og begynnelsen på å 
søke Gud. Og da trenger jeg at noen deler evangeliet med meg.

Men i Guds ord finner vi og flere eksempler på at kraftgjer-
ninger førte til økt motstand: Dersom jeg anerkjenner at dette er 
Guds gjerning, vil det få konsekvenser som jeg ikke er klar til å ta. 
Og derfor blir jeg presset til å gjøre motstand gjennom å  bortfor-
klare, latterliggjøre og marginalisere.

Jesus har ikke bedt oss om 
å argumentere eller forklare 
mennesker inn i Guds rike.
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Sunn og sann tro
Evangeliet vi forkynner produserer den kristendommen vi får. 
Paulus skriver at det var gjennom «ord og handling, ved kraften i 
tegn og under, ved Åndens kraft» at han «førte folkeslagene fram 
til lydighet» (Rom 15,18–19).  

Målet var lydighet – middelet var både ord og handling, begge 
deler i Åndens kraft.

Et evangelium uten demonstrasjon av Guds kraft står i fare for 
å skape kristne som er rasjonelle og mentale i sin tilnærming til 
troen. Ord, meninger og konsepter får for stor plass. Derfor er 
Åndens gaver, helbredelser, tegn, under og mirakler ikke et 
«frivillig ekstra» for de spesielt interesserte. Det er en integrert del 
av evangeliet. Det er Jesu måte å nå de fortapte på, og en nødven-
dighet for å skape sunn og sann kristendom:

For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. (1 Kor 4,20)

La oss gå for det!
Jesus har gitt oss en befaling: 

«Og sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også 
gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, han skal gjøre større gjerninger enn 
dem, for nå går jeg til Faderen», (Joh 14,12)

En gang mislyktes Jesu disipler med å kaste ut en ond ånd av en 
gutt (Matt 17,14–21). På dette tidspunktet hadde de allerede blitt 
brukt i undergjerninger (Matt 10,7–8). 

Når de nå ikke lyktes, spør de Jesus om hvorfor. Jesus gir dem 
ikke et ullent svar. Han sier ikke at det kanskje ikke var Guds vilje, 
eller at det sikkert ikke var den rette tiden. Han gir dem i stedet 
nøkkelen for å få tro for denne type utfordringer: 

«Men dette slaget drives bare ut ved bønn og faste» (Matt 17,21)

Åndens gaver – helbredelser, tegn, 
under og mirakler – er ikke et 
«frivillig ekstra» for de spesielt 

interesserte.
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Jesu måte å fiske mennesker på har ikke endret seg siden han kalte 
de første disiplene. Han kaller oss til å undervise, forkynne de gode 
nyhetene om Guds rike, helbrede syke og kaste ut onde ånder. 
Hans måte å gjøre det på vil lykkes. Og skulle vi, som disiplene, 
oppleve at vi av og til ikke lykkes, så la oss ta til oss tipset han gav 
disiplene, og søke ham i bønn og faste for nye gjennombrudd.

Disiplene gav ikke opp. De sluttet ikke å be for syke og kaste ut 
onde ånder, selv om de mislyktes den ene gangen. I møte med 
skuffelse må vi alle gjøre valg. Nøkkelen for å deg og meg til  å se 
flere av Åndens kraftgjerninger gjennom våre liv, er å frimodig 
fortsette å be for syke og å søke Herren i lønnkammeret for stadig 
nye gjennombrudd. ■

Jesu måte å fiske mennesker på 
har ikke endret seg siden han kalte 
de første disiplene. 
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Tekst: Timothy Jones

Tim Jones is married to Joanne, 
and has two children. Part of the 

leadership team in Cardiff and equips 
many churches around the world as 
Evangelist. He’s passionate about the 
power of the Kingdom being a reality 

in everyday life. You can follow him on 
Twitter: @BeTheChurchUK

The answer is YES
INSPIRASJON

If I asked you this question, I wonder what your response 
would be. Do you know Jesus? If yes, how do you know 
him?

Christians know him because he is alive and they have a rela-
tionship with him everyday. To a Christian the very thought of 
Jesus being anything other than alive and involved in their 
everyday life would seem ridiculous and even laughable. Yet they 
have never met the physical Jesus of Nazareth, but they know him 
like they know any other member of their own family.

To other people, Jesus is a person from history, a man in story 
books. He is a person that they know about but don’t actually 
know personally.

Both groups believe in him; the difference is a belief in the 
head and a belief in the heart. Something has happened in the 
relationship between the Christian and Jesus that has moved Him 
from history (head) to living reality (heart), and the Christian 
knows without a doubt that they are saved. This is called new 
birth.

If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your 
heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is 
with your heart that you believe and are justified, and it is with your 
mouth that you profess your faith and are saved. (Rom 10,9–10)
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Believing in the heart is the hallmark of Christian living; what you 
believe in your heart dictates your confession and life.

Is the Bible the Word of God?
Let me ask you another question: is the Bible the Word of God?

What is your heart response to that question? It’s an important 
one for today as so many people, institutions and religions are 
trying to remove pages from the books of the Bible using argu-
ments that the words are no longer relevant. They treat the Bible 
like it is an old rule book that can be reasoned with and changed 
to fit the culture of the world we live in.

But the person who knows Jesus is not a citizen of the world 
– they are a citizens of the Kingdom of God. God’s Word, whilst 
communicated through story, song and letter via ink on a page, is 
useful in instructing, leading and teaching us how we are are to 
live in this present age. The Word of God reveals the culture of the 
kingdom of God and that isn’t going to be changed by the world 
but rather will overcome it.

Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, 
and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, truly 
I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask 
for, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or 
three gather in my name, there am I with them. (Matt 19,18–20)

Keeping this Scripture in the context of this message, we see that 
we are to be cooperators with the works of heaven in the ministry 
of binding and loosing; we’re to work together to release on the 
earth that which is already free in heaven, and to bind on the earth 
that which is bound in heaven. And we do this by first believing in 
our hearts (being in agreement with each other) and confessing 
with our mouths the Lordship of Christ in the situation (asking for 
what is agreed as it is in heaven, either binding or loosing) and 
then seeing in the earth our Father’s will being done.

When we come together in this manner, expectation and 
accord then Christ is manifest and present with us. All things 
therefore are truly possible to them that believe.

The person who knows Jesus is not 
a citizen of the world – they are a 
citizen of the Kingdom of God.
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Is healing for today?
This leads me to my last question: is healing for today?

By now I hope you can see that I’m a believer in my heart in 
the Lordship of Christ, I know him and know that he says YES. I 
believe in the authority of His Word, the Scriptures, and they say 
YES! The heart response of the Christian is to be YES. 

I appreciate there are many questions that people want to ask 
on healing, about being healed and how to minister healing. All 
those questions are settled when your priority is the Healer – God 
Himself.

Jesus said to us who believe that we are to go and lead others 
into this new way of living; we are to introduce Jesus to others so 
that they can come to know Him and be saved. And as we do this 
He said that we shall lay our hands on the sick and they will 
recover.

Jesus makes it plain that one of the things that we are to agree 
about in the earth is healing. He wants us to loose healing as a 
physical display of His kingdom come and His will being done on 
the earth as it is in Heaven.

So, what is my experience? I don’t believe I have prayed for 
enough people to say that I have a method. I have prayed over 
thousands of people, seen many instantly healed and there are 
many, many more that I keep hearing of as I live in Christ.

I received a testimony this morning from a lady in London 
who I prayed for nearly five years ago. She had come to the 
meeting with her baby. The child was very weak and sick; the 
doctors didn’t know what was wrong with him. I remember the 
meeting, but I don’t remember the lady. She said that I had prayed 
for the child and then said, «don’t worry about the baby, he will 
grow up strong and well.» She remembered that prayer when 
someone commented on how strong her son is today, and she 
realised that he had not had a day sick since that meeting. She 
contacted the church office to pass the message on. Praise God, He 
is true to His Word.

On another occasion a little boy was brought to our gathering. 
The doctors had said that he had cancer throughout his body and 
there was nothing they could do. They brought him from the 

We are to introduce Jesus to 
others so that they can come to 

know Him and be saved.
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hospital, little tubes coming out of his nose and arms. We laid 
hands on him and asked the Lord to release healing to him. I said 
to his mother, «don’t worry, he will be fine now.» I was a little 
surprised at those words: it was as though the Lord had removed 
all doubt from me. I have since learned that that is what a word of 
faith is: the supernatural removal of all doubt. They are not words 
that we just say because we want to, they are words the Lord 
wants said.

A week later I was in a meeting in America, about to preach 
the gospel and advance the kingdom of God through healing. 
When I received a message from my friend in the UK, he said the 
little boy had tests again at the hospital. The result had just come 
back and no cancer was present, and his family had all received 
Jesus as their Lord. Again, praise God!

I share these testimonies with you for a reason: we all want to 
see people instantly get healed, to jump out of wheelchairs or 
miraculously receive their sight or hearing. And you will see these 
things. But our faith shouldn’t be rooted in the healing, but should 
be first and foremost in the Healer. Our job is to do as he has 
asked, in agreement with His word; to do in the earth as it is in 
heaven and then move on. And as we go the signs of the kingdom 
will accompany us. 

So keep moving forward. ■

A word of faith is the supernatural 
removal of all doubt.
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Arne G. Skagen er gift med Kjersti, de 
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Arne er evangelist og reiser rundt for å 
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og utlandet med å vinne mennesker 
for Jesus. Forfatter av boka Endelig 

Mandag.

Se – høre – gjøre
UNDERVISNING

Mange oppfatter Den hellige ånd som en mystisk kraft. 
Men Den hellige ånd er en person. Når vi forstår det, kan 
vi ha et personlig forhold til han. Det er grunnlaget for å 
høre hans stemme og fungere i hans gaver.

Selv om Jesus både var Gud og menneske da han levde i Israel, 
valgte han å leve et liv fullstendig avhengig av Den hellige ånd. 
Ånden skulle hjelpe han å utføre oppdraget han var sendt for å 
gjøre. Det skjedde lite i Jesu liv før han ble døpt i Jordanelva. Når 
han kom opp av vannet, åpnet himmelen seg og Ånden kom over 
Jesus. Straks ble han ledet av Ånden og begynte et liv i Guds kraft 
og ledelse. Det er dette som er å være salvet av Gud. Årsaken til alt 
Jesus gjorde var Den hellige ånd.

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg 
selv, men bare det han ser sin Far gjøre. Det Far gjør, det gjør også 
Sønnen. (Joh 5,19)

Dette sitatet fra Jesus oppsummerer hvordan han levde. Han ventet 
ikke på gode ideer for hva han kunne finne på. Han handlet bare 
ut fra det Gud viste han. Jesus møtte mange ulike mennesker både 
på landsbygda og i byene. Han møtte mennesker langs veien, i 
måltider, fester og i diskusjoner med de religiøse lederne. Uansett 
hvem han møtte, var det Den hellige ånd som hjalp han til å høre 
hva Far ville.
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Jesus fortalte disiplene at når han hadde reist tilbake til 
himmelen, kunne han sende talsmannen – Den hellige ånd (Joh 
16,7). Og slik ble det. Ånden ble sendt for å fortsette det oppdraget 
Jesus hadde påbegynt. I møte med ufrelste, sykdom og lidelser kan 
vi høre Ånden fortelle det Far har bestemt for den situasjonen. Det 
er faktisk dette Bibelen beskriver som det normale livet for alle 
kristne etter pinsedag.

Vi kan leve slik Jesus levde
Evangeliene er derfor ikke bare historier om Jesu liv – de handler 
egentlig om oss. Vi kan leve slik han levde, fordi vi har den samme 
Ånd og kraft i oss. Jesus utfordrer oss til et hverdagensliv der Den 
hellige ånd lar oss høre Guds stemme. Slik kan det følgende sitatet 
av Jesus også gjelde oss:

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre 
de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far. 
(Joh 14,12)

Dette er ikke noe som krever at vi er ekstra intelligente, oppfinn-
somme eller innflytelsesrike. Da ville de fleste kommet til kort. Nei, 
her trenger vi å senke skuldrene og løfte hendene. Både være 
nøkterne og jordnære, men samtidig bruke tid i bønn og takk til 
Gud. Med andre ord – beina på bakken og hodet i himmelen.

Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren over 
hærskarene. (Sak 4,6)

Heldigvis trenger vi ikke å vente i årevis på en stemme fra 
himmelen. Den hellige ånd har flyttet inn i oss. Derfor kan vi lytte 
til han, og gjøre de samme gjerningene som Jesus gjorde.

Lydighet mot Guds stemme

Ikke bare høre Guds ord. Du må gjøre det ordet sier. Hvis ikke vil du 
bare lure deg selv. (Jak 1,22 NLT, min oversettelse)

Ånden ble sendt for å fortsette det 
oppdraget Jesus hadde påbegynt.
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Det kan være lett å glemme det viktigste når vi opplever at Den 
hellige ånd hvisker noe i vårt indre: Å gjøre det han sier. Med 
andre ord – lydighet. Lydighet er kjærlighet i praksis med fokus på 
andre. 

Jesu tjeneste kan egentlig oppsummeres i tre enkle steg. Han 
så – han hørte – han handlet. Den samme oppskriften kan vi bruke.

En liten enkel tanke kan faktisk bli et stort mirakel. «Ubetyde-
lige» innskytelser kan føre til at betydelige ting skjer! Derfor er det 
ikke lurt å være for opptatt av hva andre mennesker vil mene om 
det du sier eller gjør. Da mister vi fort frimodigheten. Det er mye 
bedre å tenke på hva Jesus mener – han setter stor pris på at vi 
stoler på han.

Vår lengsel etter å leve slik driver oss inn i et fellesskap med 
han i hverdagen. Enten det skjer i samtaler og bønn, eller i lovsang 
og tilbedelse. Og når vi forstår hva Gud har på hjertet, trenger vi å 
være lydige.

Jeg tror at mange kristne ofte ber til Gud om ting han allerede 
har svart på. Ting han har gitt oss, som vi bare kan ta i bruk. For 
eksempel ber mange kristne om kraft til å være vitner. Men dette 
har Jesus allerede gitt oss ved Den hellige ånd (Apg 1,8). Kraften 
forløses først når vi begynner å vitne. Lydighet er altså nøkkelen 
til å pakke opp disse gavene. Den gjør oss oppmerksomme på Guds 
ledelse i hverdagen. Den hellige ånd vil vise oss hvem vi er og hva 
vi har fått (1 Kor 2,12). Han vil hjelpe oss til å gjenoppdage hver-
dagen vår med alle de mulighetene Gud gir oss til å være Guds 
talerør til mennesker rundt oss.

Når vi ber er det lett at vi forteller Den hellige ånd hva han 
skal gjøre. Men å bli ledet av Gud betyr egentlig at vi lar han 
fortelle oss hva vi skal gjøre. Og når han hvisker noe til oss, 
trenger vi å handle på disse små innskytelser. Dersom vi argumen-
terer og analyserer innskytelsene i hjel, mister vi kanskje en anled-
ning Gud iscenesatte.

Jesu tjeneste kan egentlig 
oppsummeres i tre enkle steg. Han 

så – han hørte – han handlet.
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Et «gå-omkring-folk»

Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i 
synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom 
og plage. (Matt 9,35)

Dette er ikke bare en beskrivelse av Jesus. Det handler faktisk om 
oss. Da du tok imot Jesus, fikk du ikke bare et nytt liv – du fikk 
faktisk hans liv. Kristne er ikke kalt til å være stille. Vi er et 
«gå-omkring-folk». Vi lever under en åpen himmel, som hører 
Guds stemme og gjør det han ber oss om.

La oss gjenoppdage hverdagen Gud egentlig har gitt oss. Det 
naturlige for en kristen er å være ledet av Jesus, ved Den hellige 
ånd som bor i oss.

Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds 
samfunn være med dere alle! (2 Kor 13,13) ■

Hvis du ønsker å forstå mer om 
hvordan Den Hellige Ånd snakker til 
oss, vil jeg anbefale deg å lese boka 
«Endelig Mandag» (Proklamedia.no). 
Der har jeg skrevet et eget kapittel 
om dette.
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Guds tegnspråk
UNDERVISNING

En forkynner på et kristent sommerstevne i Vestfold 
underviste om hvordan regn i Bibelen er et uttrykk for 
Guds velsignelse. Under forkynnelsen ble den solfylte 
formiddagen forvandlet til et kraftig regnvær, som 
lokalavisen dagen etter kunne fortelle at var av historiske 
dimensjoner. På noen minutter var det hele over og solen 
skinte igjen fra skyfri himmel. Var hendelsen et tegn fra 
Gud? Vi har gode grunner til å tro det.

Gud kommuniserer med oss på flere måter, blant annet gjennom 
tegn. Både helbredelser, mirakler, bønnesvar, drømmer og episoder 
i hverdagen kan være tegn fra Gud. Tegn er et slags svar eller en 
bekreftelse på hva Gud vil. Men om vi oppfatter tegnene avhenger 
av vår tro til Gud og at vi er oppmerksomme på at han snakker til 
oss på denne måten.

Gud snakker til oss gjennom tegn
Et eksempel på dette er skaperverket. Vår tro gjør at vi kan se 
universet som et verk av Skaperen og være takknemlige til Gud 
(Sal 19,2). En ateist vil derimot anse det samme skaperverket som 
et resultat av tilfeldigheter. Tro er avgjørende for å oppfatte tegn 
fra Gud.

Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og 
ligger i en krybbe. (Luk 2,12)
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Både helbredelser og mirakler kan være tegn. Men et tegn trenger 
ikke være mirakuløst i seg selv. Drømmer, enkle bønnesvar, 
oppmuntringer fra andre og episoder i hverdagen kan like godt 
være tegn Gud bruker.

Et eksempel er tegnet hyrdene på Betlehemsmarken fikk (Luk 
2,8–18). Englene lovte dem et tegn på at det de fortalte var sant. 
De skulle dra inn i byen, og finne en nyfødt baby i et fjøs liggende 
der dyrene vanligvis spiste. Det var neppe vanlig å finne nyfødte 
babyer i fjøs, så dette kan sies å være en ganske uvanlig episode i 
hverdagen. Gjeternes tro gjorde dette til et tegn Gud ville bruke til 
å spre vitnesbyrdet om sin sønn Jesus Kristus.

For en tid tilbake hadde vi en ledersamling i menigheten Kris-
tent fellesskap i Trondheim, hvor vi drøftet hvordan vi kunne 
strekke oss ut til vanskeligstilte i byen. Samtalen dreide inn på 
rusmisbrukere og hvorvidt vi som fellesskap kunne være en 
utstrakt hånd til folk med slike utfordringer. Dagen etter ble tre av 
oss oppringt av en ukjent, beruset mann som fortalte at han 
trengte Jesus. Oppringningene ble et tegn og en stadfestelse på 
retningen fra samtalen kvelden i forveien.

Kan vi kreve tegn fra Gud?

Noen skriftlærde og fariseere tok da til orde og sa: «Mester, vi vil 
gjerne se deg gjøre et tegn.» Men han svarte dem: «En ond og utro 
slekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-
tegnet.» (Mark 12,38–39)

Ved to anledninger krevde de religiøse lederne at Jesus skulle gjøre 
et tegn (Matt 12,38; 16,4). De ville sette Jesus på prøve, og utfor-
dret han på sine egne premisser. Men Jesus godtok ikke dette. Han 
henviste til det Jona gjorde. Slik som Jona var i fiskens buk i tre 
dager før han forkynte omvendelse for Ninive, skulle Jesu død og 
oppstandelse være et tegn til dem om å vende om til Gud.

Tegn fra Gud vil alltid ha en retning. Den har alltid som formål 
å peke på troen på Jesus Kristus og hjelpe oss inn i et liv i omven-
delse og tro.

Et tegn trenger ikke være 
mirakuløst i seg selv.
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Mange kristne tolker omstendigheter som legger seg til rette 
som et tegn fra Gud på at han er med på planene de legger for 
framtiden. Eksempler på dette kan være spennende jobbtilbud eller 
hus til salgs i nærheten av egen familie. Dette er ikke nødvendigvis 
feil, men Bibelen tegner ikke et bilde av at Gud tilpasser seg våre 
planer. Gud utfordrer oss til å delta i hans plan. For å kunne 
bedømme og tolke mulige tegn, trenger vi først å forstå og hengi 
oss til hans plan for denne verden. Da vil vi få et godt utgangs-
punkt for å bedømme om noe er et tegn fra Gud, eller om det bare 
er omstendigheter vi må la passere i tro til Gud.

Gud bekrefter evangeliet gjennom tegn

Likevel ble de [Paulus og Barnabas] der en tid og forkynte med 
frimodig tillit til Herren, som selv vitnet for sitt nådeord ved de tegn 
og under han lot skje ved deres hender. (Apg 14,3)

Tegn fra Gud er ikke bare avgrenset til kristne. Også ikke-troende 
kan oppleve tegn fra Gud som bekrefter evangeliet om Jesus 
Kristus. Ifølge Paulus er evangeliet forkynt fullt ut når det er 
demonstrert ved ord, gjerning, tegn og under ved Åndens kraft 
(Rom 15,18–19). Tegn er en bekreftelse på at Jesus lever og har all 
makt i himmel og på jord.

Gud bruker mirakler for å vise sin makt og storhet for alle 
mennesker. Jesus gjorde mange mirakuløse tegn for at mennesker 
skulle komme til tro. Han refset byene som ikke trodde selv om de 
var vitne til mektige tegn og under (Luk 10,13–15). Han forventet 
at de som tvilte på det han sa, skulle komme til tro ved gjernin-
gene de var vitne til (Joh 10,38). Når mennesker er avvisende til 
tegn fra Gud, står de derfor uten unnskyldning for sin vantro (Rom 
1,19–20).

I februar 2015 ga den danske venstreradikale journalisten 
Charlotte Rørth ut en bok med tittelen «Jeg møtte Jesus – bekjen-
nelser fra en motvillig troende». I boka beskriver hun hvordan hun 
verken var religiøst eller spirituelt søkende, men hvordan hun fikk 
et møte med Jesus i en kirke i Spania som endevendte livet hennes. 

Gud utfordrer oss til å 
delta i hans plan.
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Opplevelsen hennes var et tegn som snudde hennes syn på Jesus 
og den kristne troen.

Mange andre har også sterke vitnesbyrd om tegn og møter med 
Jesus, og det er noe vi kan forvente i tiden framover. Blant annet 
har flere muslimer fått et møte med Jesus gjennom drømmer og 
syner. Jesus lover at tegn skal følge dem som tror (Mark 16,15–18). 
Dette står ikke i sammenheng med «hvilken som helst» tro, men det 
gjelder dem som har tro for å gå ut i verden og forkynne evange-
liet.

Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut 
onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. 
Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger 
hendene på syke, skal de bli friske. (Mark 15,17–18) ■

Opplevelsen hennes var et tegn 
som snudde hennes syn på Jesus 
og den kristne troen.
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På nett med Gud

Gunhild Røsnes (97) er på nett - med Gud. Gang på gang 
har han stoppet hverdagen hennes for at hun skulle be. 
Og Gunhild har vært lydig.

24. mars 1986. Ekteparet Jens og Gunhild har vært en tur i byen, 
men på vei hjem får de en sterk innskytelse om å stoppe ved 
«Bentsenhuset» – de følte at noe var galt. Ingen er hjemme, men de 
ber til Gud for familien før de fortsetter hjemover. Vel hjemme 
ringer telefonen. Familien Bentsen er på sykehuset, situasjonen er 
kritisk, familien ber dem om å stå med i bønn. 

– Vi har allerede bedt, svarer de. Gud har varslet oss. 
Det er lørdag formiddag våren 2015. Jeg skal besøke Gunhild 
Røsnes, som bor i en leilighet på Lamarktunet Alders- og sykehjem 
på Sortland i Vesterålen. Når jeg banker på døren og hører «kom 
inn», er jeg rask med å trykke ned dørhåndtaket og komme meg 
over dørstokken. Dette møtet har jeg gledet meg veldig til. 

– Neimen er det ho Øydis? sier en kjent stemme med det 
samme jeg åpner døra.

I stolen foran vinduet sitter damen som aller helst ikke vil ha 
noen oppmerksomhet på egen person og tjeneste. For Gunhild er 
det viktig å poengtere at det er Gud som skal ha all ære. Det gav 
hun klar beskjed om allerede da jeg ringte henne for å avtale inter-
vjuet.

Det er en stund siden vi har sett hverandre, men hjertekon-
takten som er knyttet gjennom mange år gjør at praten går lett, det 
er som om vi sist møttes i går. Når vi klemmer hverandre kjenner 

INTERVJU

På 95-årsdagen fikk Gunhild en iPad i burs-
dagsgave, som hun raskt lærte seg å ta i bruk.



46 

jeg varmen fra en god venninne, og ser et smil som når øynene 
bak brillene, samt et ansikt som rammes inn av det grå håret. Hun 
er kjapp i kommentarene enda, og bemerker at noen rynker har 
hun, men at det må da være så pass når en er 97 år.

På bordene i stua står det flotte blomsterhilsener. Etter hvert 
som hun forteller hvem blomstene er fra, får jeg høre litt om 
hennes tilknytning til dem. Det er blomster fra familie her hjemme, 
fra Canada og Mo i Rana, samt fra kristne venner i nord og sør. 
Gunhild er interessert i folk og har et stort hjerte der mange har 
fått plass opp gjennom årene. Hun har et uvanlig skarpt hode, har 
oversikt og holder seg oppdatert: nye borgere som ser dagens lys, 
at de vokser til og blir voksne, får ektefeller og egne barn, hvor de 
bor og hva de jobber med.

– En jeg kjenner pleier å si at jeg er som et leksikon. Men da 
pleier jeg å si at boka er blitt lurvete i kantene med årene! smiler 
Gunhild.

Oppvekst
Gunhild vokste opp i Eidsfjorden i Vesterålen i en søskenflokk på 
13, noe som ikke var uvanlig på den tiden. I nabohuset bodde 
Jensine, og de to hang sammen som erteris. De lekte leker som de 
selv fant på og noen av disse var speilbilder av det de opplevde i 
hverdagen. For eksempel var det slik at når katta hadde tatt 
småfugl ble det arrangert begravelse. Fuglen ble plassert i en 
gammel tobakkseske og lagt i jorda, mens salmesangen hørtes fra 
småjentenes munn. 

Foreldrene til Gunhild var ikke kristne, men «han far» pleide å 
lese Bibelen, og «ho mor» hadde det i seg, forteller Gunhild. I 1937 
var det vekkelse i Eidsfjorden og da ble Gunhilds foreldre frelst. 
Vekkelsen fortsatte også året etter, og i januar tok storesøstra til 
Gunhild, som den første i søskenflokken, imot Jesus som Herre i 
livet. Gunhild var kalt av Gud over lengre tid, og 13. mars 1938 
gav hun sitt liv til Jesus. Jens, som bodde i samme bygda som 
Gunhild og senere ble hennes ektemann, ble frelst noen måneder 
senere. Hun husker at predikanten omtalte Jens som stor fisk, ikke 
på grunn av høyden, men fordi han så noe spesielt i Jens sitt 
hjerte. Jens fikk en rik og omfattende tjeneste i søndagsskolear-

Gunhild er interessert i folk og har 
et stort hjerte der mange har fått 

plass opp igjennom årene.
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beid, og det var et stort distrikt som skulle nås. Om sommeren gikk 
ferden til søndagsskolen med båt på fjorden, mens om vinteren var 
det ski som var framkomstmiddelet. Det fortelles at da Jens rodde 
til og fra søndagsskolen, bar lovsangen fra langt ut på fjorden og 
innover til nessene der folk stod og fulgte båten med øynene.

Bønne- og givertjeneste
Gunhild og Jens giftet seg i 1951. Gunhild hadde da en datter fra 
før, og sammen fikk de fire barn. På veggseksjonen ser jeg familie-
bilder som står tett i tett. Til nå har de 13 barnebarn og 25 olde-
barn, og daglig nevnes alle med navn framfor Gud.

Familien bosatte seg i Sildpollen i Eidsfjorden, der Jens drev 
butikk sammen med Reidar Liland. I tillegg hadde han inntekter fra 
postkontoret og Vesterålen Salgslag. 

13 barnebarn og 25 oldebarn 
nevnes daglig med navn framfor 
Gud.

Gunhild var kalt av Gud over lengre tid, og 
13. mars 1938 gav hun livet sitt til Jesus.



48 



  49

Som ektefolk stod Gunhild og Jens sammen i bønne- og givertje-
nesten for Gud. Gunhild husker godt når givertjenesten hennes 
startet, ikke lenge etter at hun ble frelst: Gud minte henne om å gi 
det hun hadde av penger til en dame, og i lydighet gav Gunhild 
pengene til kvinnen. Bare noen dager etterpå kom Gunhilds mor 
og ga henne det dobbelte av det hun hadde gitt til damen.

At ekteparet hørte fra Gud og var villige til å handle ble synlig 
bevist i 1957 da minstejenta deres bare var to måneder gammel og 
Gud ba dem flytte til Mo i Rana. Gunhilds bror bodde der og var 
veldig syk. I tillit til Gud handlet de på ordet de hadde fått og 
reiste uten at Jens hadde noen jobb å gå til. De kjøpte hus på 
Ytteren i Rana kommune og Gud var trofast og ordnet det slik at 
Jens fikk butikkjobb. Han hadde også inntekter fra vedsentralen og 
transportsentralen mens de bodde her, og familien hadde det de 
trengte. Gunhild fikk et ord fra Gud til broren, og hun dro til syke-
huset. Ordet var: «Kom tilbake du frafalne barn, og jeg skal lege 
ditt frafall.» Da Gunhild brakte ordene brast demningen i brorens 
hjerte og han fikk gråte ut og gi sitt liv til Jesus. 

Etter at broren til Gunhild døde kjente de at de hadde utført 
oppdraget de var sendt for. De vendte tilbake til Vesterålen og 
Maurnes i november 1958, men solgte ikke huset på Ytteren før i 
1961. På Maurnes ble de tatt imot med glede av Ruth og Kåre 
Ravnå, som var forstander i Frikirken der. Gunhild og Jens hadde 
allerede stiftet bekjentskap med Kåres bror som bodde i Mo i Rana. 

Guds hus
I 1962 flyttet familien til Holmstad i Vesterålen. Der var Gunhild 
og Jens med i en husgruppe som bestod av mennesker fra mange 
ulike kristne sammenhenger, og sammen ba de til Gud. Gunhild og 
Jens hadde en lengsel i hjertene etter vekkelse, og etter at Guds hus 
skulle bli bygd. Dette var et fast tema for bønn hos dem, og bønne-
stundene var preget både av tårer og glede. De valgte ikke den 
enkleste veien, og motgang har det vært, men veien de valgte var 
den som Ånden viste dem.

Årene gikk, og en dag på begynnelsen av 80-tallet leste de i 
avisen at det skulle være et møte i Bø i Vesterålen som flere 
menigheter stod sammen om å arrangere. De opplevde begge at 

Da Gunhild brakte ordene brast 
demningen i brorens hjerte og han 
fikk gråte ut og gi sitt liv til Jesus. 

Gunhild husker godt når givertjenesten hen-
nes startet, ikke lenge etter at hun ble frelst.
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dette måtte de være med på. På møtet ble det forkynt fra Amos 
bok om det å bygge sitt eget mens Guds hus ikke blir prioritert. 
Ordene traff ekteparet Røsnes rett i hjertet, og sannsynligvis lå 
både en og to tårer på lur i Jens sin øyekrok. 

På Sortland vokste det nå opp en ny gruppe, starten på det 
som senere ble Kristent Fellesskap Vesterålen, som bestod av 
mennesker fra ulike menigheter. De møttes i hjemmene til samling 
om Guds ord og bønn. De fleste var ungdommer i alderen 15–25 
år, i tillegg til Gunhild og Jens som var i 60-årene. De var eldre, 
men unge til sinns, og støttet og oppmuntret de unge. Mange av 
virkemidlene som ble benyttet var nok høyst uvanlige for Gunhild 
og Jens: nærradioarbeid, rockeband på møtene og gudstjenester på 
utradisjonelle steder som konferanserom på hotell og samfunnshus. 
Men de så at motivene og hjertene til de unge var oppriktige, og 
dermed gav de seg helhjertet til arbeidet. Drømmene og visjonene 

De var eldre, men unge til sinns, 
og støttet og oppmuntret de unge.

Gunhild er en ivrig leser av Guds ord, og hun 
har lært seg mange bibelvers utenat. – Å ha 
Guds ord lett tilgjengelig i minnet, gjør det 

enkelt å dele det med andre.
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var sammenfallende og uten aldersgrenser, og Gunhild og Jens var 
viktige pilarer i arbeidet.

Guri Estdahl, som var en del av denne gruppen minnes at 
Gunhild sa:

– Det er så fint at dere danser for Herren. Selv klarer jeg ikke 
det, men det er så fint å se at dere gjør det.

Guri forteller også at Gunhild og Jens var som en del av fami-
lien deres, og de opplevde å bli behandlet som om de var deres 
egne barn. Dette betydde spesielt mye for Guri og Samuel Estdahl, 
siden de var «søringa» og innflyttere i Vesterålen. 

Tom bankkonto, takknemlig familie
Mange av de som var med i husgruppa som nå vokste frem var 
unge voksne, og flere av dem var i en etableringsfase med tanke på 
familie og småbarn. Arbeidsmarkedet var presset og flere var 

Bibelen og bønn er en stor del av Gunhild sin 
hverdag. – Å be er som å puste. Jeg tenker 
ikke over det fordi det er så naturlig, forteller 
hun.

Motivene og hjertene til de unge 
var oppriktige, og dermed gav de 
seg helhjertet til arbeidet.
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arbeidsledige, men de satte sin lit til at Gud sørget for dem. I denne 
perioden var det mange som nøt godt av Gunhild og Jens sin 
guddommelige gave til å høre fra Herren og være villige til å bruke 
av sine midler til å velsigne andre. 

– Gunhild, husket du da Jens og du tømte bankkontoen for å gi 
pengene til en familie som hadde behov for et økonomisk under?

– Nei, det husker jeg ikke, svarer Gunhild.
Men Guri og Samuel som fikk oppleve denne velsignelsen, 

husker godt at Jens hadde med seg bankboka og tok den fram for å 
vise at de siste pengene var tatt ut for å kunne gi en hjelpende 
hånd. 

Gunhild er takknemlig for Guds fantastiske trofasthet gjennom 
alle tider. Hun sier at de alltid har følt seg rike og har hatt det de 
trenger for seg selv og også for å kunne velsigne andre. Selv om 
hun nå er minstepensjonist og har høy husleie, så har hun alltid 
gleden av å være raus.

– Vi ble rike på Guds nåde ved å gi, og man må være villig til 
å ofre for hverandre, sier Gunhild.

Mange andre fikk også nyte godt av deres generøsitet og 
omsorg, og ikke minst at de ble holdt fram for Gud i bønn. 
Hjemme hos Gunhild og Jens fungerte menighetens adresseliste 
som bønneliste. Jens hadde også to bøker der han loggførte bønne-
emner som han og Gunhild hadde bedt for. Bøkene inneholder i 
tillegg informasjon om tilbakemeldinger fra folk som var takknem-
lige for deres omsorg og forbønner.

Mat for ånd og kropp
– Øydis, husker du da dere kom hjem til oss og vaska huset? spør 
Gunhild.

– Ja, det husker jeg godt, svarer jeg.
– Du starta alltid på loftet og vaska deg nedover, og du jobba 

raskt!
Gunhild hadde operert den ene foten og trengte litt praktisk 

hjelp i heimen. Vi var to unge mødre, Marita Pettersen og jeg, som 
sammen med våre småjenter en gang i uka hjalp til med litt husar-
beid. For oss var det en lykke å komme hit og nyte godt av 
Gunhild sin godhet. Hun hadde alltid dekket bordet med deilig mat 

De har alltid følt seg rike og har 
hatt det de trenger for seg selv og 
også for å kunne velsigne andre.

Glimtet i øyet og smilet er aldri langt borte.
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når vi kom, og vi startet med å spise lunsj sammen før vi tok til 
med husarbeidet. Etterpå satte vi oss ned sammen og brukte tid 
med Guds ord og bad sammen før vi måtte kjøre hjem. Gunhild 
sørget alltid for at vi fikk både kroppslig og åndelig mat, og øste 
av sin raushet og godhet både til små og store.

På kjøkkenet hadde Gunhild og Jens ett skap med «gåtta» i, og 
der var det alltid noe godt til ungene, potetskruer eller saltstenger. 
Da menigheten noen år seinere skulle be til Gud om nytt og mer 
sentralt hus for Jens og Gunhild, var det ett av barna i familien 
Pettersen som ikke var helt med på dette. Grunnen var frykten for 
at «gåtteskapet» ikke skulle bli med på flyttelasset. 

Be så skal du få
Det at Gunhild og Jens hadde lært å kjenne Den hellige ånds 
stemme, og å handle i henhold til det de hørte, gjorde at mange 
folk i nød ringte og ba om forbønn. Mange historier nevnes om 
bønner som er bedt og der Gud har svart på mirakuløst vis, både 
av Gunhild selv og av andre.

På slutten av 80-tallet ringte pårørende til Synnøve Sivertsen 
og spurte om Jens kunne komme til Stokmarknes sykehus og be 
for Synnøve. Hun hadde hatt slag, og var overflyttet fra sykehuset 
i Bodø for å dø. Legene hadde gitt henne opp, og nå skulle hun 
bare få tilførsel av væske, og få dø i fred. Jens og Terje Dahle, en 
av de unge i husmenigheten på Sortland, reiste til sykehuset og 
bad for henne. Hun var bevisstløs, og mens de var der så de ingen 
tegn til bedring. Men allerede neste dag var hun betraktelig bedre, 
og etter 14 dager kunne hun, uten varige men, reise hjem fra syke-
huset. Synnøve levde enda i ca 20 år etter at Gud hadde reist 
henne opp fra sykesenga.

Trofast Gud i kritisk situasjon
En annen historie handler om familien Bentsen, en av familiene i 
husmenigheten på Sortland. På midten av 80-tallet består familien 
av Tone, Børge og lille Hannah. Tone er gravid igjen og om ett par 
måneder skal familien få en ny velsignelse. Men den nye verdens-
borgeren har ikke tenkt å vente så lenge, så allerede nå får Tone 
rier og de skjønner at noe er galt. De ringer ambulansen og Tone 

Etterpå satte vi oss ned og brukte 
tid med Guds ord og bad sammen.
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blir kjørt til Stokmarknes sykehus, og derfra bærer det til Bodø 
sykehus med ambulansefly.

Samme ettermiddag er Gunhild og Jens på vei fra Sortland og 
hjem til Holmstad. De får en sterk innskytelse om å stoppe ved 
«Bentsenhuset», de følte at noe var galt. Ingen er hjemme, men de 
ber til Gud for familien før de fortsetter hjem. Etter at de er 
kommet hjem ringer

Børge og forteller om situasjonen, og ber dem stå sammen med 
familien i bønn. Da kan ekteparet Røsnes fortelle om oppdraget de 
allerede har fått fra Gud, og at bønner allerede er bedt.

Neste dag, 25. mars 1986, blir Ragni født. Hun er liten og må 
bli på sykehuset i flere uker. Tre uker seinere oppstår det komplika-
sjoner med den lille jenta. Børge og Hannah har vært og besøkt 
Tone og Ragni, og de er nå på flyet på vei hjem. Samtidig, på 
prematuravdelinga i

Bodø, kommer Tone inn på rommet der Ragni ligger, for å gi 
henne mat. Tone ser at noe er galt: Ragni har kasta opp, er bleik og 
slapp. Hun tar henne opp av senga og sier fra til barnepleier at noe 
er galt. De kommer raskt og oppdager at barnet har sluttet å puste, 
og setter straks i gang hjerte- og lungeredning. Ragni blir lagt i 
respirator, og det blir tatt mange prøver av henne. Legene finner at 
hun har en alvorlig infeksjon i kroppen.

Når Børge får beskjed om hva som skjer, ringer han rundt til 
venner i menigheten og ber dem stå sammen med dem i bønn for 
Ragni. Gunhild og Jens hadde allerede bedt på nytt, for Gud hadde 
varslet dem for andre gang.

Legene finner raskt riktig behandling, og på kvelden samme 
dag som krisen oppstod kommenterer legen at Ragni er kvikk med 
tanke på at hun tidligere på dagen var svært nær ved å dø. Hun 
blir helt frisk etter noen dager, og er et vitnesbyrd på at Gud 
varsler, hører og svarer bønn. Og Tone ble styrka i troen på en 
trofast Gud som gir sin fred i en kritisk situasjon.

Ekteparet Røsnes kan fortelle om 
oppdraget de allerede har fått fra 
Gud, og at bønner allerede er bedt.



56 

Føre de mange til rettferdighet
Tjenesten med forbønn har ikke Gunhild lagt på hylla selv om 
alderen er blitt høy og hun ikke lenger har Jens ved sin sid. Nei 
hun siterer Guds ord og salmer flere ganger gjennom samtalen:

– Sjøl om våres ytre menneske går tel grunne, så førrnyes 
våres indre menneske dag førr dag.

I fjor høst ble Gunhild vekket på natta og kjente at Gud minnet 
henne på at hun måtte be for broren til svigersønnen sin. Han var 
på båt, men Gunhild viste ikke noe mer om grunnen til at hun 
måtte be. Men i lydighet til det hun opplevde bad hun for vedkom-
mende. Gunhilds datter kunne noen dager senere fortelle at 
«bønnenatten» hadde vært en dramatisk natt for dem som var på 
sjøen. Mannen hadde fått fortetning i hovedpulsåren i halsen. 
Kapteinen anså situasjonen som så alvorlig at han ikke ville ha 
ansvaret for ham, slik at han ble hentet med ambulansehelikopter. 
På sykehuset ble han operert, og er snart tilbake i arbeid igjen.

I det siste har Gunhild fått støttekontakt fire timer i uka, og 
tjenesten kan bringes med utenfor leiligheten på Lamarktunet. Hun 
setter seg godt tilrette i rullestolen og trilles rundt på huset og får 
besøke folk. Hun forteller rørt at hun var innom ei dame som lå på 
det siste. Her hun fikk en god prat med vedkommende og fikk be 
for henne. Gunhild har et hjerte som lengter etter å se folk finne 
fred med Jesus. Ordene om «å føre de mange til rettferdighet» har 
hun hatt over livet sitt lenge, og det opplever hun fortsatt at hun 
får se oppfyllelsen av.

Gunhild er på nett med Gud, men også på nett som oss andre. 
På 95-årsdagen fikk hun en ipad som bursdagsgave. Og lærte seg 
hvordan åpne nyhetsbrev fra menigheten, chatte, ta og sende 
bilder og sende mail.

Aldri for seint å lære noe nytt... ■

I fjor høst ble Gunhild vekket på 
natta og kjente at Gud minnet 

henne på å be.

– Jeg lengter i hjertet mitt etter at folk skal få 
fred med Jesus.
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Tekst: Gunn Ørnes,  
gunn.ornes@gmail.com 

Gunn Ørnes, gift med Paul. Bosatt i 
Alsvåg i Vesterålen. Tre voksne barn, ti 

barnebarn. Lærer ved Alsvåg skole.

Gi akt på det profetiske ordet
UNDERVISNING

Har du noen gang opplevd å få ord, bilder eller profetier 
fra Gud, gjennom en medkristen? Du kjente at ordene du 
fikk eller bildet som ble beskrevet berørte deg og 
bekreftet noe i ditt hjerte.

En profeti er blant annet et budskap eller et beskrivende bilde fra 
Gud, som blir formidlet gjennom en kristen person til et eller flere 
mennesker. Jeg har også fått slike ord gjennom livet og noen av 
dem ble skrevet ned av folk som var i rommet da jeg fikk dem – en 
hyggelig tjeneste fra omsorgsfulle søsken! Her om dagen tok jeg 
fram boka jeg hadde samlet dem i og leste ordene jeg hadde fått 
fra Gud. Det ble en sterk stund for meg og jeg kjente at jeg ble 
berørt på nytt av det jeg leste. En liten del av det vil jeg dele med 
deg.

Personlige ord
For en del år siden sto jeg i en vanskelig situasjon der jeg hadde 
gjort et veivalg. En tid senere dro jeg på en weekend med menig-
heten, hvor jeg opplevde at Gud kom med rensende og legende ord 
til meg. De gav meg mot til å komme videre. Noen av ordene var 
omtrent slik:

«Det her er en kvinne som har blitt testet av Meg og hun har 
bestått prøven. Gud har prøvd deg og veid deg. Du har vært trofast 
mot Gud… Du kan stenge døren mot det som ligger bak. Du skal 
slippe å kjøre bil og se i speilet.»
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Det var som å komme ut av en tunnel og jeg kjente en utrolig 
takknemlighet og glede. Disse ordene har gitt – og gir – meg styrke 
til trofasthet i vandringen min med Gud. Hendelsen opplevde jeg 
som en Guds renselse og anerkjennelse av meg, der han hadde sett 
hjertet mitt gjennom alt jeg hadde stått i. 

Jeg fikk flere ord fra forskjellige personer på dette møtet. Det 
var en overveldende og sterk opplevelse og jeg kjente meg badet 
og renset i Jesu kjærlighet. Hendelsen gav trygghet og videre 
retning for mitt åndelige liv. Jeg ble satt fri fra det som hadde vært 
og jeg kjente Guds fred og anerkjennelse. Gud hadde fortsatt 
oppgaver han skulle bruke meg til. Dette har gitt meg styrke og 
forventning i min vandring med Gud. Jeg kan se en link mellom 
alle ordene og bildene jeg har fått – for ordene bekrefter hverandre 
og gir retning. I alt jeg mottok på denne samlingen viste han det 
klart gjennom ord som:
«Jeg gir deg ord.
Jeg gir deg kunnskap og visdom.
Jeg skal fostre deg.
Jeg skal vise deg.
Vær lydig mot mine ord. 
Vandre i min hage.
Sett mitt ord først.»

Altså er det Gud som handler ved sin Ånd i meg, ved å minne 
meg om ord og handlinger gjennom hverdagen min. Når jeg er 
trofast og søker hans gode plan og vilje, gir han liv og frukt når 
jeg gir akt på ordene og løftene han har gitt.

I Salme 119 står det:

Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Sal 119,105)

Derfor tenker jeg at veien blir til mens jeg går, og at han som 
begynte en god gjerning i meg, skal fullføre den inntil Jesu Kristi 
dag (Fil 1,6).

Dersom du har slike ord eller bilder som du vet du har fått fra 
Gud, men som bare har blitt liggende som en god opplevelse, vil 
jeg oppmuntre deg til å be Gud om hjelp til å komme inn i det han 

Disse ordene har gitt – og 
gir – meg styrke til trofasthet i 
vandringen min med Gud.
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mente da han gav deg ordene. I et av brevene til tessalonikerne 
står det: 

Forakt ikke profetord , prøv alt og hold fast ved det gode. (1 Tess 
5,20–21)

Det er opp til hver enkelt av oss hva vi vil gjøre med Guds tilsnakk 
til oss, både når det er kommet gjennom Bibelen og gjennom 
profetiske ord og bilder. Men det er spennende å leve i forventning 
til hva Gud vil gjøre når han henvender seg så konkret til oss. 

Ord til menigheten
Menigheten jeg er en del av har vært gjennom krevende forand-
ringer de siste fem årene. I forkant kom det konkrete ord om storm, 
renselse og oppryddingstid, men vi fikk også ord om vekkelsesvind 
og vårflom. Da ting var som vanskeligst, var ordene til god hjelp, 
og det skjerpet oss både i bønn og handling. 

Ser vi oss tilbake, ser vi at mye av dette er oppfylt. Men fort-
satt lengter og ber vi til Gud og har forventinger om at vekkelse-
svinden skal komme for fullt og bre seg utover, slik det ble sagt 
den gangen.

Kanskje er det gitt ord til meningheten som du er en del av? Gi 
akt på det profetiske ordet og kom sammen for å samtale og be i 
henhold til det, slik at dere blir bevisste. Når dere gir akt på og har 
forventning til hva Gud vil gjøre, vil ord som er sagt over menig-
heten din etter hvert oppfylles, dersom ordene er fra Gud.

Ha forventning!
Det er spennende og krevende å leve i forventning. Det er uansett 
ikke oss det handler om. Det er Gud som utvelger, utruster, gir 
oppdrag og vekst. Ikke fordi du og jeg skal ha fokus og ære, men 
fordi han kan og vil bruke oss som menighet og som enkeltper-
soner, til å fullføre sitt verk her på jorden.

Til slutt vil jeg si: Prøv profetiske ord du får på Guds ord, 
Bibelen – er det i tråd med bibelske prinsipper? Kjenn etter i hjertet 
ditt om det samsvarer med det du har lengtet etter og bedt til Gud 
om. Be til Gud om visdom og mer åpenbaring og snakk med en 

Da ting var som vanskeligst, var 
ordene til god hjelp for menigheten, 

og det skjerpet oss både i bønn og 
handling. 
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medkristen dersom du har behov for det. Er det ord til mening-
heten der innholdet i budskapet krever en konkret respons for at 
profetien skal bli oppfylt, må det kommuniseres til alle som hører 
profetien. Her har de eldste et ansvar i å prøve ordet og adressere 
konsekvensene slik at menigheten kan vokse og ta profetien på 
alvor. De eldste kan oppsummere budskapet i profetien i noen 
enkle setninger, og si hva hver enkelt og menigheten som felles-
skap må gjøre med det.

«Vandre i min hage» og «sett mitt ord først» er noen av ordene 
jeg har fått i livet mitt. Gud gav dem i kjærlighet som mild korrek-
sjon, slik at jeg skulle komme i rett posisjon i forhold til ham, min 
Far. 

Gud trykker oss aldri ned, men han kan komme med kjærlig 
korreksjon dersom vi har synd i livet, eller uoppgjorte ting som 
ligger og hindrer at hans verk skal komme til syne i våre liv. 

La oss gi akt på ord Herren har gitt oss. Han vil hjelpe oss inn i 
det han har lagt foran oss av ferdiglagte gjerninger, for at vi skal 
vandre i dem til hjelp for medmennesker og til ære for ham (Ef 
2,10). ■

Gud trykker oss aldri ned, men 
han kan komme med kjærlig 
korreksjon.
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Tekst: Rune Ørnes,  
rune.ornes@gmail.com

Rune Ørnes er gift med Rita og har 
fire barn. Har vært ansatt i Kristent 
Fellesskap Vesterålen i ti år. Bor nå i 

Tromsø.

Når støvet har lagt seg
UNDERVISNING

Vi kjenner historien om hvordan Jesus full av «brennende 
iver» renset tempelet for urenhet. Bibelen lærer oss at vi 
er levende steiner som bygges sammen til et hus og 
tempel for Gud. Og om Jesus var nidkjær for en bygning 
av stein, er det åpenbart hvordan han brenner for oss i 
dag! 

Det var et fryktelig spetakkel. Jesus lagde seg en svepe av tau og 
ga seg til å jage kjøpmennene ut fra tempelplassen. Okser, sauer og 
duer forsvant sammen med dem, mens pengevekslernes mynter ble 
kastet utover. Noen ropte og skrek, og andre gikk i dekning. Det 
var et komplett kaos. Milde, snille Jesus gikk tilsynelatende amok. 
Disiplene stod sjokkerte og så på, mens de husket hva som var 
skrevet: «Brennende iver for ditt hus skal fortære meg» (Joh 2,17).

Etter en stund var det helt stille. Støvet la seg og det kom noen 
blinde og lamme bort til Jesus. Han helbredet dem, mens noen 
barn fór rundt i helligdommen og ropte: «Hosianna, Davids sønn!»

Dette er en underlig historie. Jesus reagerte med brennende 
iver på tilstanden i tempelet. Midt i kaoset sa Jesus «Det står 
skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til 
en røverhule» (Luk 19,46).

Brennende iver
I Andre Krønikebok kan vi lese om innvielsen av tempelet som ble 
bygd av Salomo (2 Krøn 7). Paktkisten skulle føres inn i Det aller 



  63

helligste, og det ble brakt fram offer. Ild fra himmelen fortærte 
brennofferet og slaktofferet. Så kom Herrens herlighet på en slik 
måte at prestene ikke kunne gå inn i tempelet. Huset var fylt av 
Herrens herlighet, og prestene falt på kne på steinhellene med 
ansiktet mot jorden og tilba Gud. 

Dette er en sterk kontrast til det Jesus fant nesten tusen år 
senere. Det tempelet som Jesus selv hadde innviet, var nå fylt med 
urenhet. Men igjen falt ilden over tempelet – Jesu brennende iver! 
Igjen ble Herrens herlighet synlig – mennesker som ble helbredet! 
Og igjen var lovprisningen på plass – barn som ropte ut hosianna 
for Jesus!

Hus av levende steiner
Jesus karakteriserte sin egen kropp som et tempel. Paulus under-
viser korinterne og efeserne om at vi også er et tempel. Både indi-
viduelt og kollektivt. Din kropp er et tempel for Gud, der han 
ønsker å bo med sin Ånd. Vårt fellesskap, våre relasjoner og vårt 
samspill er ment å være et tempel for Gud, «en bolig for Gud i 
ånden» (Ef 2,22). Opptrinnet med Jesus i tempelet viste Jesu 
nidkjærhet for sitt hus. Og var han nidkjær for en bygning av 
stein, er det åpenbart hvordan han brenner for oss! 

Etter at Jesu var dratt til himmelen, var 120 disipler samlet. 
Igjen falt ilden og igjen ble Herrens herlighet synlig (Apg 2). Et 
nytt tempel ble innviet med ild. Denne gang et hus gjort av 
levende steiner – mennesker, der Jesus selv er hjørnesteinen (1 Pet 
2,5–6). Huset ble straks større. Den første dagen ble cirka tre tusen 
nye steiner lagt til byggverket, og ilden brant sterkere og sterkere. 
Herrens herlighet ble synliggjort når mennesker ble gjenreist. 
Sykdom måtte gi tapt, og livsglød tok over for mismot og mindre-
verd. Tilbedelse strømmet ut fra tempelet, et tempel av mennesker 
som hadde gitt seg selv til Gud og til hverandre.  

Iver for Guds hus
Ilden som brenner i Jesus, brenner også i hjertene våre. Iveren for 
hans hus fyller også oss, og gjennom historien om tempelet 
skjønner vi at det er husets Herre som skal legge premissene. 
Menigheten er først og fremst for Jesus! Paulus sier om sin egen 

Igjen falt ilden over tempelet 
– Jesu brennende iver!
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tjeneste: «Ve meg om jeg ikke forkynner evangeliet!» (1 Kor 9,16). 
Oppgaven Paulus hadde var ikke et resultat av utdannelse, gode 
ideer eller et frivillig oppdrag. Det var en ild som var tent i hjertet 
til Paulus. En ild som tvang seg fram. 

Vi er alle kalt til en fulltidstjeneste. Tjenesten for Herren krever 
hele livet vårt. Det er ikke til bestemte tider eller i spesielle situa-
sjoner. Ilden brenner kontinuerlig. Det gjør at vi står sammen med 
Jesus i renselsen av tempelet. I møte med urettferdighet, er vi 
kompromissløse. I spørsmål om etikk og moral, tør vi være tyde-
lige. Og når Guds ords gyldighet betviles, står vi fast. Vi står for 
Guds standard, selv om det ikke er politisk korrekt eller føles 
komfortabelt i situasjonen. 

Tempelet
Det første tempelet ble ferdigstilt av kong Salomo i år 960 før 
Kristus. Omtrent fire hundre år senere angrep babylonerne Jeru-
salem, bortførte israelittene og rev ned tempelet. Men hjemvendte 
israelitter, med Serubabel i spissen, bygde tempelet opp igjen, og 
sytti år senere stod det ferdig. På Jesu tid var tempelet blitt et 
oppussingsobjekt. Herodes den store stod bak en omfattende forny-
else og utvidelse, så tempelets ytre var preget av bygningsmenn, 
stillaser og verktøy. Likevel var det ikke bygningens utseende, men 
det indre livet i tempelet Jesus reagerte på.

Mennesker har til alle tider fokusert på det ytre. Man skjuler 
seg bak masker, og satser på likevel å gjøre et godt inntrykk. Både 
tid, krefter og penger legges i å fremstå best mulig, selv om det i 
realiteten kan stå dårlig til innerst inne. Slik kan Guds folk også 
være. Et ytre rammeverk kan tilsynelatende fungere godt og gi 
verden rundt et fint inntrykk. Likevel kan det indre livet være 
preget av uro, uforsonlighet og urenhet. 

Renselse
Da er det godt at Jesus – tempelets byggherre – er full av 
nidkjærhet. Han brenner for oss! Han brenner for at vi skal 
oppleve fred og glede, trygghet og vekst. Han renser sitt tempel, 
slik at hans Ånd kan hvile over oss. Og når støvet har lagt seg, 

Vi står for Guds standard, selv om 
det ikke er politisk korrekt eller 
føles komfortabelt i situasjonen.
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bruker han flokken til å demonstrere sin herlighet på hvert enkelt 
sted! 

Jesus tar seg av rensingen. Vi trenger bare å samarbeide 
– villig se på at Jesus driver urenheten ut av huset. Vi vil ikke 
være slike som setter opp bordene igjen for pengevekslerne eller 
hjelper kjøpmennene tilbake. Det Jesus renser ut, må forbli ute. 

Da Jesus adresserte de skriftlærde og fariseerne, karakteriserte 
han dem som hvitkalkede graver. Det ytre var imponerende nok, 
men innvendig var de fulle av dødningebein og all slags urenhet. 
Jesus ser til hjertet. Han ser til det indre livet i meg, i deg og i 
menigheten. Ingenting er skjult for han, derfor er vi smarte nok til 
å la han gjøre jobben. 

Peter skriver i sitt første brev at vi skal legge bort all ondskap, 
falskhet og hykleri, misunnelse og sladder (1 Pet 2,1–5). Legge det 
bort! Og så ber han oss om å komme til Jesus som er den levende 
steinen, og selv bli levende steiner som bygges opp til et åndelig 
hus. At vi blir et hellig presteskap som bærer fram åndelige offer. 
Slike som Gud tar imot med stor glede! Et renset tempel! Full av 
Guds ild og iver. Glød for Gud og for hverandre. Et hus som vil bre 
seg ut over alt, til glede for skaperverket og til ære for Gud. Et 
åndelig hus for Gud som han vil fylle med sitt fantastiske nærvær. 
■

Jesus ser til hjertet. Han ser til 
det indre livet i meg, i deg og i 
menigheten.
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Tekst: Arne Olav Røe,  
arneolavroe@gmail.com

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

Fire gode grunner for å gifte seg
UNDERVISNING

Ekteskapet er Guds ordning for en mann og en kvinne 
som ønsker å leve sammen. Det er ment til å danne en 
trygg og forpliktende ramme for et livslangt samliv og for 
barns fødsel og oppvekst. 

Ekteskapet en av de mest kjente og utbredte formene for pakt. Den 
kristne forståelsen av ekteskapet utgjør en vesentlig del av et 
helhetlig evangelium. Bibelens lære om ekteskapet kan summeres i 
fire hovedgrunner til ekteskap:

1) Et profetisk tegn på Kristus og menigheten
I verden er det vanligst å tenke på ekteskapet som en mellommen-
neskelig ordning mellom en mann og en kvinne. Men Bibelen viser 
oss at ekteskapet også har betydning for Gud. En av hensiktene 
med ekteskapet er at den skal være et uttrykk for hvem Gud er, 
både i den synlige og den usynlige verden. Hvordan man 
behandler sin ektefelle har ikke bare betydning for ektefellen – det 
har også betydning for etableringen av Guds rike på jorden.

Denne forståelsen av ekteskapet finner vi igjen i Paulus’ brev 
til efeserne (Ef 5). Her beskrives ekteskapet som et profetisk tegn på 
forholdet mellom Kristus og kirken. Mannen er kalt til å elske sin 
kone, på samme måte som Jesus elsker menigheten og ga seg selv 
for den. På samme måte som menigheten opplever Guds betingel-
sesløse kjærlighet gjennom Kristus, er mann og kvinne, i ekte-
skapet, kalt til å elske hverandre uten forbehold.
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I brevet til romerne nevner Paulus at skaperverket forkynner 
Guds eksistens for alle mennesker, uavhengig av deres kultur og 
ideologi (Rom 1). Men evangeliet om Jesus er ikke så lett å tenke 
seg til bare gjennom å se på skaperverket. Ekteskapet er derfor en 
av de viktigste arenaene for å demonstrere evangeliet, ved å gi 
omverdenen et eksempel på Jesu kjærlighet til sin menighet. Ekte-
skapet er ment å være et sted hvor vi demonstrerer Guds trofasthet, 
kjærlighet, tilgivelse og nåde. Dette gjør ekteskapet til noe mer enn 
en ren menneskelig ordning, den er en himmelsk demonstrasjon av 
evangeliet.

2) Grunnlag for et livslangt samliv
Gud har innstiftet ekteskapet for å uttrykke hvem han er. Bibelen 
beskriver at Gud gjennom hele verdenshistorien forholder seg til 
mennesker gjennom pakt. Ekteskapet er også en pakt. I en verden 
hvor man finner ulike samlivsformer, både med og uten kontrakter, 
har det kristne ekteskapet en forpliktelse og gyldighet som stikker 
langt dypere enn vanlige avtaler og kontrakter i samfunnet. Ekte-
pakten er ment til å vare livet ut og kan ikke oppheves når man 
går lei eller man føler man ikke har noe igjen for det. Akkurat som 
Gud er trofast mot oss, er vi kalt til å være trofast mot vår ektefelle 
gjennom alle livets faser.

I Første Mosebok er ekteskapet for første gang omtalt i Bibelen 
(1 Mos 2). Her fremgår det at mannen skal forlate sin far og mor 
og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Båndene til 
foreldrene er ment til å løsnes når man stifter sin egen familie. 
Man går fra å være lojale mot foreldrene og deres tradisjoner, til å 
stå sammen med sin ektefelle i små og store spørsmål som melder 
seg. Paktsbåndet er til ektefellen, ikke til hele svigerfamilien.

For at et ekteskap skal bli en kilde til liv og velsignelse for 
begge parter, er det noen viktige prinsipper som må prege 
forholdet. For det første må man være en giver. Man er der for å 
møte den andres behov, ikke bare for å fokusere på seg selv. Begge 
har et ansvar for å elske, ære og oppmuntre den andre. Det er 
begges ansvar å ta vare på samlivet og pleie det slik at det kan 
være en kilde til liv og velsignelse gjennom alle livets faser.

Ekteskapet er ment å være et 
sted hvor vi demonstrerer Guds 
trofasthet, kjærlighet, tilgivelse og 
nåde.
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Videre bør ekteskapet holdes i ære av alle (Hebr 13,4). Det 
betyr at ekteskapet fortjener høyeste prioritet hos ektefellene, slik 
at karriere, fritidsaktiviteter eller annen familie ikke opptar all vår 
tid og oppmerksomhet. Dessuten bør vi jobbe for at flest mulig ser 
verdien av ekteskap og familier som fungerer, og at brutte rela-
sjoner er ødeleggende både for voksne og barn som er involvert. 

Gud ansvarliggjør mannen som hode for sin familie (1 Kor 
11,1; Ef 5,23). Han har derfor ansvar for å legge ned sitt eget liv 
for ektefellen, slik Kristus gjør for menigheten. Ektemenn kan 
derfor ikke fraskrive seg ansvaret for hvordan kona eller barna har 
det, siden de er er gitt en særskilt nåde til å tjene og lede familien 
slik Kristus leder sin menighet. 

3) En trygg ramme for barns oppvekst
Ekteskapet danner en trygg og god ramme for barns oppvekst. 
Kristne foreldre har en viktig oppgave i å gi barna en god oppdra-
gelse etter Herrens vilje (Ef 6,4; Kol 3,21). Når Paulus tar opp dette 
temaet, advarer han foreldrene spesielt mot å være for strenge mot 
barna, slik at det vekker trass og motløshet. Barns oppvekst skal 
være preget av omsorg og kjærlighet. Det de ser og erfarer hjem-
mefra, vil de bære med seg videre i livet. Foreldrene kan ikke dele-
gere oppgaven med å lære barna om Gud til søndagsskolen, denne 
oppgaven hører hjemme hos foreldrene (Ordsp 22,6). 

Gud selv er det beste forbildet når det kommer til barneopp-
dragelse. Gjennom Bibelen lærer Gud oss hva ord som tilgivelse, 
trofasthet og kjærlighet betyr. Gud hjelper oss å forstå viktigheten 
av lydighet og grensesetting. Vi har en Far i Himmelen som skaper 
tro, oppmuntring og håp når han snakker til oss, og som ikke 
skjeller oss ut hver gang vi gjør feil. Alle disse tingene er overfør-
bare til hvordan vi møter barna blant oss. 

Barn som får vokse opp i trygge og stabile forhold, har de 
beste forutsetningene for å klare seg godt videre i livet. Dette 
understøttes også av forskning på barns oppvekst i den vestlige 
verden. Samlivsbrudd er en vond opplevelse for mange barn og 
voksne, som vi må hjelpe hverandre å unngå. Gud bryr seg spesielt 
om svake og utsatte grupper i samfunnet, så hensynet til barnas 

Barns oppvekst skal 
være preget av omsorg og 

kjærlighet.
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beste er en av årsakene til de livslange forpliktelsene i det kristne 
ekteskapet.

4) Å lære å styre seg selv
Ekteskapet er en velegnet arena for å lære å styre seg selv. 
Gjennom å leve trofast og åpent med sin ektefelle, får man verdens 
beste trening i å være et helt menneske. Man lærer å ha omsorg og 
sette grenser for seg selv og andre. Man lærer å snakke sammen, 
oppmuntre hverandre og løse konflikter. Man lærer å ta hensyn til 
andre, forstå ulikheter og stå for egne meninger. Man lærer å elske 
og tilgi, gjøre seg sårbar og bli godtatt med sine svakheter. Det fins 
ikke et selvutviklingskurs i hele verden som kan matche ekteska-
pelig samliv! Det betyr ikke at det ikke er tøft og smertefullt å 
jobbe seg gjennom disse tingene, her trenger vi å være åpne og 
involvere andre i å snakke om det som er vanskelig.

Å lære å styre seg selv gjelder spesielt innenfor det seksuelle 
området. Ekteskapet gir en fantastisk anledning til å bygge et solid 
fundament for et livslangt samliv, hvor seksualliv preget av inti-
mitet, romantikk og nærhet kommer til sin rett med trygge og gode 
rammer på plass.

Det er et veldig press på det kristne synet på seksualitet i 
Norge. Det skapes et inntrykk i mediene av at et aktivt seksualliv 
er ensbetydende med å være lykkelig, og at det å legge bånd på 
sine seksuelle lyster er skadelig. Samtidig presses grensene for 
seksuell debutalder nedover, og tilsvarende forventningspresset om 
å ha et innholdsrikt sexliv fra tidlig i tenårene. Det er ufattelig at 
politikere, journalister eller forskere ikke interesserer seg særlig for 
de problematiske sidene ved denne utviklingen.

Alle som vil følge Jesus og som møter dette presset, skal vite at 
seksuell avholdenhet før ekteskapet er et glimrende veivalg i 
lydighet mot Gud. Det fins mange eksempler på at det er fullt 
mulig å leve avholdende og lykkelig i kjærestetiden, med klare 
valg og tydelige grenser, ved Guds hjelp.

Seksuelle erfaringer gjør noe med vår evne til å knytte oss til 
andre. Bibelen lærer oss at den som har samleie med noen, blir ett 
med den personen (1 Kor 6,16). Alle som fremdeles kan, bør derfor 
gjøre seg selv eksklusiv for den man vil gifte seg med senere i 

Gjennom å leve trofast og åpent 
med sin ektefelle, får man verdens 
beste trening i å være et helt 
menneske.
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livet, slik at man kan komme inn i ekteskapet uten erfaringer man 
gjerne skulle vært foruten. Om man har ulike erfaringer med seg, 
fins det nåde og hjelp hos Gud til å bearbeide dette.

Et annet område med store utfordringer er når man åpner 
sinnet sitt for porno. Dette er særlig en utfordring for menn. Porno 
ødelegger nærheten og engasjementet i det ekteskapelige samlivet. 
Som Josef sprang vekk fra Potifars hustru (1 Mos 39,12), bør alle 
styre unna slike fristelser. For dem som trenger å komme seg ut av 
dette, bør man slippe Guds lys inn i situasjonen ved å åpne seg for 
noen i fortrolighet.

Å leve enslig er et godt alternativ for mange. Både for dem 
som heller vil leve alene enn å gifte seg, og for dem som heller vil 
leve dedikert til Herren uten å måtte tenke på familiære forplik-
telser. Også for de med homofile følelser, som ønsker å følge Jesus, 
er sølibatet en god ordning for å kunne leve i tro og god samvit-
tighet.

Et helhetlig evangelium
Guds ord åpner ikke for at etterfølgere av Jesus kan velge andre 
samlivsformer enn ekteskap. Hvordan vi forholder oss til seksua-
litet og samliv, er et område hvor Jesu herredømme er like gjel-
dende som i alle andre sider ved livet. Dette er et utfordrende 
budskap i en kultur hvor selvrealisering og relasjonsbrudd er så 
utbredt og alminneliggjort.

Presset mot den kristne forståelsen av hva ekteskap er, må 
derfor forstås som en åndelig kamp vi står midt oppe i. Dersom vi 
gir etter og adopterer verdens syn på samliv, distanserer vi oss 
samtidig fra helheten i det evangeliet Bibelen beskriver. Evangeliet 
reduseres til en Jesus som bare skal møte mine behov, uten at jeg 
trenger å leve slik han har befalt. Et slikt evangelium vil være uten 
kraft til å hjelpe familier, lokalsamfunn og nasjoner ut av synd og 
umoral, til et liv i rettferdighet, fred og glede. Derfor trenger vi å 
stå opp og forsvare et helt evangelium – slik at hele Guds plan og 
velsignelsen ved å leve i pakt kan komme til uttrykk i Norge i vår 
generasjon. ■

Presset mot den kristne forståelsen 
av hva ekteskap er, må derfor 
forstås som en åndelig kamp.
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Benedicte Jørgensen,  
benedicte.c.jorgensen@gmail.com

Benedicte er gift med Anders, har to barn og bor 
på gård i Marnardal kommune. Hun er en del 
av menigheten Kristent Fellesskap Sørlandet, 

utdannet pedagog og jobber som språklærer på 
Kristen Videregående Skole i Lyngdal.

Overflodslivet
INSPIRASJON

Hele livet, hvert øyeblikk vi lever, er et liv med Gud. I 
relasjonen med Gud er alle aspekter av livet inkludert. 
Han har gitt oss Ånden på innsiden, som gir oss alt vi 
trenger for et liv i overflod. Når vi slipper han til i det 
enkle hverdagslivet, gir vi Gud anledning til å virke 
gjennom oss både innenfor og utenfor dørstokken.

Jeg sitter i godstolen hos min venn, åndelige søster og bønne-
partner gjennom flere år. Hver uke har vi kommet sammen de siste 
tre årene, til noe vi kaller PDF (Personlig disippelfellesskap). Jeg, 
«Anne» og «Ellen». I dag sitter jeg og lytter. Først interessert, men 
etter hvert med en slags bismak i munnen. «Anne» er begeistret. 
Noe hun stort sett har vært de siste fem årene, etter at hun tok 
imot Jesus en stormfull høstdag, alene, i stua si. «Anne» har noe 
jeg vil si er et tydelig kall. Et kall som har blitt tydeligere og tyde-
ligere for oss andre søstrene de siste årene. Det var noe diffust i 
begynnelsen, men hennes enorme lengsel etter Jesus og det å bare 
hvile i bønn, har etter hvert stått fram for oss som et tydelig profe-
tisk bønnekall. «Ellen» og jeg har stått ved hennes side i flere år og 
sett henne vokse fram fra nyfødt babykristen til en rakrygget, 
høyreist, moden Guds kvinne, som bringer helbredelse og fornyelse 
med seg i menneskers veg. Jeg beundrer henne. Og jeg er uendelig 
glad i henne. 

Akkurat i dag kjenner jeg likevel på en noe udefinert bismak i 
munnen ved det hun forteller. Tankene mine svever hjem til støv-
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sugeren, hybelkaninene under sofaen, oppvasken på benken, 
sauseflekkene på bordet, de uferdige leksene til 11-åringen og 
5-åringens raseriutbrudd etter at han ikke fikk se Kaptein Sabel-
tann på Youtube i ettermiddag. Så når «Anne» trekker fram en 
brosjyre om et profetisk seminar i byen neste måned og begeistret 
reklamerer for at dette må vi prøve å få med oss alle sammen, ja 
da kjenner jeg at jeg blir varm i ansiktet. Jeg har en noe skarpere 
lyd i stemmen enn jeg pleier når jeg svarer henne at jeg tror ikke 
det er tid for meg å være med på dette nå.

Guds nærvær forvandler
Dette kunne jo vært oppstarten til en negativt ladet stund videre 
den kvelden, men Gud er alltid nådig mot meg og oss. Vi tre vet vi 
er søstre og satt sammen for å tjene og oppmuntre hverandre, slik 
vi kan lese i Brevet til hebreerne:

La oss ha omtanke for hverandre så vi oppgløder hverandre til kjær-
lighet og gode gjerninger (Hebr 10,24).

Så da går det som det alltid går. Vi begynner å be sammen, drar 
Guds nærvær ned til oss og kjenner oss omsluttet av Pappas kjær-
lighet. Den profetiske ånden hviler over oss og vi taler ut det Gud 
legger oss på hjertet: sannheter om oss selv og sylskarpe ord til 
oppmuntring som treffer hverandres hjerter, løser opp knuter og 
setter oss fri. Fri fra misunnelse, sammenligninger, bekymringer, 
sorg og skuffelser. Fri fra ønsket om av og til å være et annet sted 
enn der vi er plassert for øyeblikket. I Brevet til galaterne skriver 
Paulus om at vi ikke skal la drivkraften vår være tom ærgjerrighet, 
for det fører til misunnelse og gir unødvendige utfordringer (Gal 
5,26).

For min del kjenner jeg på en lengsel etter å kunne reise rundt 
og forkynne ordet, se mennesker bli satt i frihet, som tar imot 
Jesus som frelser og begynner å leve i fellesskap med søstre og 
brødre. Denne lengselen kan av og til få meg til å føle meg kvalt, 
når tankene på min hektiske hverdag tikker inn og overvelder meg.

Mens vi sitter sånn og lytter til Gud, søker hans ansikt og higer 
etter hans sannheter begynner andre tanker å erstatte de negative, 

Tankene mine svever hjem til 
støvsugeren, hybelkaninene under 
sofaen og oppvasken på benken.



74 

hesblesende tankene jeg satt med minutter før. Jeg kjenner ord som 
takknemlighet, mening og kjærlighet, dukke opp og beskriver 
følelsene jeg har inni meg. Jeg begynner å takke høyt: takk gode 
Herre for familien min! For mannen min, barna mine, vennene 
mine, naboene mine, livet mitt! Takk for de små gyldne stundene 
sammen med ungene mine, med latter og gjensidig kjærlighet! 
Takk for den anerkjennelsen jeg opplevde mannen min gav meg i 
ettermiddag, takk for skituren på søndag sammen som familie, for 
knall og fall og latter og øvelse gjør mester! Takk for middags-
stunder med konkurranser om hvem som danderer maten finest, 
takk for unge og eldre venner som er en del av livet mitt, som 
heier på meg, liker meg, trenger meg. Takk for den nye barnefami-
lien som har flyttet inn i nabolaget! Takk for et nabolag med 
hunger etter DEG, Gud! Takk at du har plassert meg akkurat her, i 
dette nabolaget, i denne bygda, i denne kommunen! Takk for alle 
jeg har blitt kjent med de siste årene, som jeg har fått lede til deg 
og som nå er stødige venner for meg. Takk for bønnesvar, takk at 
du ser hjertene våre. Ja Gud, takk for din omsorg i ett og alt.

Og mens takken uttrykkes flyter hjertet mitt over av glede. Den 
litt vonde bismaken i munnen er erstattet med kjærlighet til mine 
søstre som lever andre liv enn meg, med andre kall og andre 
omstendigheter. Jeg ser Guds plan i livet mitt gjennom de siste 
årene tydelig, og vet at det eneste jeg har å sammenligne livet mitt 
og livene til de andre med er hvorvidt jeg og vi lar Jesus få leve i 
oss.

Lev ved Ånden
Jeg tenker at det handler om å vandre med Gud i hverdagen, om å 
leve ved Ånden, slik Paulus skriver til galaterne (Gal 5,16). Det 
handler om å leve et overflodsliv. Et liv som strømmer over av det 
man er fylt med. Hvis livet skal leves på overflodsprinsippet, så vil 
i hvert fall jeg at mitt liv skal flyte over av gode ting, ting til 
velsignelse og oppbyggelse for meg selv og menneskene rundt 
meg. Man kan flyte over av hva man enn fyller seg med, så da er 
det viktig å la seg fylle med det som er godt. La seg fylle til 
randen. Hvis jeg lar meg fylle med godhet, visdom og kjærlighet, 
er det dette som vil flyte over. Og et hverdagsliv i familien, på 

Det eneste jeg har å sammenligne 
livet mitt og livene til de andre 

med er hvorvidt vi lar Jesus få leve 
i oss.



  75

jobben, blant venner og i nabolaget kan få flyte over av disse 
tingene når Gud får være i sentrum.

Relasjonen med Gud angår alle delene av livet mitt.  En kopp 
kaffe over kjøkkenbordet kan skape en god relasjon med naboene 
mine.  Styrken til å takle utfordringene med små og store barn 
hjemme kommer gjennom  tilstedeværelse i familien, aktiv lytting 
og oppøvelse av tålmodighet, noe jeg best får på arenaen for det, 
nemlig hjemme.  Når jeg møter slitne bekjente på butikken kan jeg 
oppmuntre dem med smil og et oppmuntrende ord, noe jeg gir på 
grunn av innstillingen om nestekjærlighet, eller om troskapen mot 
sannheten, slik Johannes skriver om (3 Joh 1,3). Når vi lever i 
troskap mot sannheten, et daglig, personlig, åndsfylt liv der man 
selv søker Guds nærvær, vil frukten bli kjærlighet. 

I Brevet til hebreerne kan vi lese om at lovprisning er noe vi 
stadig bærer fram for Gud på våre lepper, en pris til ham: 

La oss da ved Ham stadig bære fram for Gud vår lovprisning som 
offer, det vil si frukten av lepper som bekjenner hans navn. Men glem 
ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til glede for Gud 
(Hebr 13,15–16).

Lovprisning er ikke noe som skjer på et møte med forsangere og 
band på scenen, det er en livsstil. Det er en måte å treffe nerven i 
gudsrelasjonen på, når vi «gjør godt og deler med andre». «Ofring» 
er ikke pengesummen jeg bidrar med på gudstjenesten, det er 
dagene jeg legger ned for familien min, nabolaget mitt, vennene 
mine. «Deltagelse i gudstjenesten» er ikke å sitte på en benk eller 
bidra med forskjellige oppdrag under et kristent møte, det er selve 
dagen jeg tilbringer med familien min og hvordan jeg velger å 
forholde meg til de små eller større utfordringene som skjer der. 
Det er å gi ungene den ferskeste brødskiva, å servere mannen min 
før meg selv, det er å hjelpe 4-åringen på do om natta, selv om jeg 
egentlig syns han burde klare det selv. Det er de små tingene man 
gjør i kjærlighet til sin neste og i ærefrykt innfor Gud.

Lovprisning er ikke noe som skjer 
på et møte med forsangere og band 
på scenen, det er en livsstil. 
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Vekkelse starter i oss
Du kan sitte på et møte og be til Gud om vekkelse, men vekkelsen 
kan like gjerne komme ved at du legger deg på kne hjemme i stua, 
slik Daniel pleide å gjøre (Daniel 6,11). Be gjerne sammen med 
noen gode brødre og søstre, «for hvor to eller tre er samlet i mitt 
navn, der er jeg midt i blant dem» sier Jesus (Matt 18,20). Be Gud 
om at han skal vekke opp vårt indre, slik Paulus beskriver for 
efeserne. 

Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og 
styrke ved sin Ånd (Ef 3,16).

Daniel var standhaftig i å stadig tilbe Gud, dette er forbilledlig for 
oss! Vi ber om vekkelse over Norge. Hvordan kommer den? Som 
noe utenfor oss selv? Jeg tror ikke det. Jeg tror den begynner inne 
i deg og meg. Videre spres den til de man berører av venner, 
naboer, bekjente og familie. Jesus sier at alle som er fylt med 
Ånden og som «kommer til meg og drikker» skal produsere en elv 
med levende vann fra sitt indre. 

Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne 
elver av levende vann (Joh 7,38).

Wow! Jeg har en oppriktig tro på at et nabolag kan forandres ved 
at man ber for det. Steg for steg. Litt etter litt. Det er overflodslivet 
fra det levende vannet inni oss som renner over. Gud har valgt å ta 
bolig inni oss. Inni deg og meg! 

Gjennom Ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden (Ef 
2,22).

Han har ikke gjort dette fordi vi er verdige boliger for ham, nei, 
han har gjort det for å kunne nå ut til verden! 

Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre 
gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus 
Jesus fra evighet av (2 Tim 1). 

Jeg har en oppriktig tro på at et 
nabolag kan forandres ved at man 

ber for det.



  77

Samtidig har han gjort det sånn at Ånden inni oss veileder og 
inspirerer oss (Rom 8,26–27), det er genialt. Han som vil redde 
verden og hjelpe den enkelte av oss, bor samtidig inni oss. Hva kan 
vi da mangle? Vi har fått alt vi har bruk for, men vi trenger å 
forløse det ut i den enkelte av oss. Sammen blir vi sterke! Innser vi 
bare en brøkdel av alt som har blitt gitt oss, noe vi for eksempel 
kan lese om i Brevet til korinterne (1 Kor 12), vil vi se at vi har et 
helt arsenal av gudegitt kjærlighet som vi kan forsyne hele byer og 
bygder med! 

Sett av tid til Gud i hverdagen
Min lengsel og oppfordring til Guds folk i Norge i dag er å sette av 
tid til Gud i sine egne liv. Å innse at kraften kommer til den 
enkelte, og at vi hver for oss er byggesteiner som sammen bygges 
opp til et hus for Gud i Ånden (Ef 2,22), tror jeg er nøkkelen til å 
se samfunnet forandret. Og det begynner hos deg og meg og hos 
våre kristne brødre og søstre i familiene våre, i nabolagene og i 
alle deler av livene våre. Når vi søker Gud, vil vi komme inn i 
overflodslivet som er lovet oss av Jesus selv (Joh 7,38), og vi vil 
flyte over av takk, glede, fred, tro, kunnskap, iver og kjærlighet 
– ja av alt godt!

Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under 
alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning (2 Kor 
9,8. Se også Sal 16,11).

Gud velsigne deg og må han forløse overflodslivet i deg! Sammen 
skal vi se Norge forandret og vunnet for Gud! ■

Vi har et helt arsenal av gudegitt 
kjærlighet som vi kan forsyne hele 
byer og bygder med! 
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Glede uansett
UNDERVISNING 

Augustin skal ha sagt: «Ein kristen skulle vera eit 
halleluja i frå topp til tå!» Det vil eg seia amen til. Ein 
kristen er skapt til å vera glad og gleda seg. Det er 
naturleg for oss å feira, for vi har tusen grunner til å vera 
glade, le og smitta andre med glede!

Evangelia viser at glede var grunntonen i livet til Jesus. Då han 
vart fødd, forkynte englane ei stor glede som alle menneske skulle 
få del i. Evangeliet betyr den glade bodskapen. Jesus begynte si 
teneste med å ropa ut eit nytt jubelår: 

Herrens Ande er over meg, for han har salva meg til å forkynna ein 
gledebodskap for fattige. Han har sendt meg for å ropa ut at fangar 
skal få fridom, og at blinde skal få sjå,  for å løysa dei trælka or tvang 
og ropa ut eit nådeår frå Herren. (Luk 4,18–19)

Jubelåret
Nådeåret eller jubelåret var eit fantastisk år i Israel. Eit år med 
store sosiale konsekvensar: Folk fekk sletta gjeld. Familiar fekk 
tilbake eigedom som hadde vore i slekta. Menneske vart sette fri 
frå tvangsarbeid. Slavar vart sette fri, osv. Det var med rette eit 
nådeår, eit jubelår, eit år med gjenreising, eit år med velsigning, eit 
år med fridom. Det var eit år med glede og feiring i Guds nærvær 
på grunn av Guds gode ordningar.



  79

Som kristne er vi kalla til å leva i det jubelåret Jesus innleia og 
som varer heilt til han kjem tilbake. Vi er midt i eit jubelår! Vi 
lever i ei tid med fridom og gjenreising. Med stor glede kan vi feira 
Guds velsigning og nærvær. Vi lever i eit nådeår!

Når Jesus set fangar fri, blir det glede. Når Jesus gir dei blinde 
syn, blir det glede. Når han lar dei døve høyra og dei lamme gå, 
når han lækjer dei som har eit knust hjarte, tilgir synder, frelser og 
gir menneske nytt liv, blir det glede. Alt Jesus gjer for folk skaper 
glede! 

Når Guds folk er lys, salt og velsigning i nærmiljøet blir det til 
glede for heile folket! Uansett korleis vi snur og vender på det er 
grunntonen i kristenlivet glede. Vi kan alltid feira at Gud fyller alle 
behov.

Gleda i Herren er vår styrke
Jesaja taler om at Gud skal ta av oss sørgjeklede og motløyse og 
fylla oss med lovprising, takk og glede (Jes 61,3). David seier at 
Gud vender klagesong til glededans: 

Du vende mi sorg og mi klage til dans, du tok sekkestrien av meg og 
kledde meg i glede. (Sal 30,12). 

Gud snur opp ned på det vanskelege livet vårt. Han gir oss mot til 
å leva. Når Gud grip inn i livet blir det fest og feiring. Gud fyller 
livet med glede, og «gleda i Herren er vår styrke» (Neh 8,10).

Eg har meir enn ein gong opplevd at Gud har vendt klage til 
gledesong for meg. Den mest dramatiske opplevinga var på ei 
bibelveke nokre månader etter at Levi, den eldste sonen vår, 
døydde 24 år gammal i 1990. Det var eit sjokk å mista Levi, og eg 
grein kvar einaste dag i tre månader. Eg sakna Levi og tykte det 
var leit at han ikkje fekk vera med på alt det me var med på. Då 
fleire tusen menneske lovpriste Gud med song og dans på bibel-
veka, rann tårene mine i strie straumar. Eg var full av sakn og såre 
kjensler, og hjartesorga tyngde meg ned. Då hende det noko som 
eg aldri gløymer. Ein kveld då apostelen Bryn Jones talte Guds ord, 
vende han seg til meg, midt i preika si og sa: «Levi er trygg og fri 
med Jesus. Herren tørkar tårene og tar bort sorga!» Så vende han 

Som kristne er vi kalla til å leva i 
det jubelåret Jesus innleia og som 
varer heilt til han kjem tilbake.
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seg til forsamlinga på ny og heldt fram med talen sin. Då gjorde 
Gud eit under for meg. Han strauk bort tårene mine. Han tok bort 
sorga. Han fylte meg med glede. Eg vart fri til å gleda meg i lag 
med dei glade og vart fri dei triste tankane. Sjølvsagt har eg både 
vore trist og felt mange tårer seinare når eg har tenkt på Levi som 
døydde så ung – det er jo ein del av ein sunn sorgprosess. Men 
måten Gud greip inn, tørka bort tårene mine og fylte meg med 
glede midt i sorga var eit under!

Glede midt i motstand
Når det ikkje finst glede, blir vi trøytte og gir opp, men når det er 
glede kan vi halda ut. Det står om Jesus, at han heldt ut i lidingar, 
vanskar og motgang fordi han såg fram til den gleda som venta 
han (Hebr 12,2). Det var glede som motiverte han. Det var glede 
som heldt han oppe midt i vanskane, lidinga og motgangen. Då 
Jesus var ute blant folk, jubla han i Den heilage ande, fordi Gud 
hadde openberra si frelse for barna, for dei umyndige og skjult det 
for dei vise og forstandige (Luk 10,21). Jesus hadde folk rundt seg 
som ikkje forstod han, og som sa mykje negativt om han. Men 
fordi han levde i openberring og såg noko som andre ikkje såg, 
kunne han fryda og gleda seg i Den heilage ande – midt i 
motstand. Han elska rett og hata urett, men var meir enn nokon 
annan salva med gledesolje (Hebr 1,9). Han kunne gleda seg på 
trass av omstenda.

Jesus sa til disiplane at når folk spotta og håna dei for hans 
namns skuld, då skulle dei hoppa av fryd og glede (Matt 5,11–12). 
Dei skulle møta motstanden med dans og jubel, for på same måte 
forfølgde dei profetane før dei.

Jesus seier med dette: «Profetiske folk blir forfølgde. Profetiske 
folk møter motgang. Livet vil ikkje alltid vera lett. Men likevel er 
det tid til å gleda seg og jubla.» Profetiske folk høyrer frå Gud og 
ser framtida i Guds lys. Difor kan vi ikkje slå oss til ro med det 
som er omkring oss. Vi har sett noko betre. Vi har sett noko større 
og det er dette vi forkynner og trur på. Det er dette vi jagar etter 
og det er dette vi gleder oss over! Midt i vanskar og motgang kan 
vi finna vår glede i Herren.

Fordi han levde i openberring og 
såg noko som andre ikkje såg, 

kunne han fryda og gleda seg i Den 
heilage ande – midt i motstand.
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Å gjera Guds vilje gir glede
Kanskje noko av det viktigaste for å kunna leva i denne gleda er å 
gjera Guds vilje. Jesus sa «Eg har ein mat som tilfredsstiller meg, 
som styrker meg og som gjer meg glad, ein mat ikkje dokker 
kjenner» (Joh 4,34). Kva var det han tenkte på? Han sa at han var 
komen for å gjera det Gud ville. Når vi gjer Guds vilje, er vi 
tilfredse, og då kjenner vi glede. Når vi er lydige mot Gud, kjenner 
vi ei djup glede som boblar fram frå innsida. Gleda som kjem av å 
lyda Jesus Kristus og gjera Guds vilje er ei djup glede. Den er  
innhaldsrik og full. Det er ikkje ei tom glede, slik ein del under-
holdning skaper: Det får deg til å le, men du er like tom inni deg. 
Den gleda vi får av å lyda Guds ord er det tyngde i. Den gleda som 
kjem av å lyda Den heilage ande løftar oss og ber oss. Den gleda 
du får av å gjera Guds vilje er det styrke i. Den gleda som kjem av 
å leva underordna Jesu Kristi herredømme er det energi i. Gleda i 
Herren fyller deg med kraft!

Profetiske «men»
Det er vedunderleg å leva i denne gleda frå Gud, men det er også 
ein disiplin. Det har med øving å gjera og det har med vilje til å 
gjera – at du bestemmer deg for å gleda deg i Herren! Profeten 
Habakkuk gir oss eit godt eksempel på dette: 

For fikentreet blømer ikkje, vinstokken ber ikkje frukt, olivenhausten 
slår feil, åkeren gjev ikkje mat, sauene er borte frå kvea, fjøset er tomt 
for fe. Men eg vil fryda meg i Herren, jubla i Gud, min frelsar. Gud 
Herren er min styrke.  Han gjev meg føter som ei hind og lèt meg 
ferdast på høgdene. (Hab 3,17–19)

Her skildrast ein negativ situasjon profeten var i. Alt verkar å vera 
gale,  og det ser ikkje ut til å finnast noko lyspunkt eller velsig-
ning. Sett med naturlege auge er det ikkje noko å gleda seg over. 
Ingen blomar, inga frukt, ingen haust, ingen dyr eller grøde. Alt er 
borte! Likevel seier profeten: «men eg vil fryda meg i Herren, jubla 
i Gud min frelsar.» Eg liker slike profetiske «men»!

Eg minnest ein gong alt gjekk på tverke for meg. Eg kjende 
meg nedtrykt og mislukka. På toppen av alt gjekk bilen min sund 

Gleda som kjem av å lyda Jesus 
Kristus og gjera Guds vilje er ei 
djup glede.
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og eg kom meg ikkje heim. Eg oppsøkte nokre venner for å få 
hjelp, men dei hadde besøk og hadde ikkje tid til meg. Det var seint 
på kvelden og eg hadde ingen plass å bu. Fortvilinga heldt på å ta 
overhand, men så gjekk eg ut i ein park, lyfte auga til himmelen, 
talde stjerner og tok til å takka og prisa Gud. Eg sa til meg sjølv: 
«Folk har ikkje tid for meg, men Gud har alltid tid for meg. Folk 
kan svikta, men Gud sviktar meg aldri.» Medan eg såg på stjernene 
og priste Gud for hans truskap, omsorg og kjærleik, vart eg opplyft 
og styrkt. Eg vart fylt med fred og kunne gleda meg i Herren, sjølv 
om situasjonen framleis var like vanskeleg og eg måtte sviva rundt 
i byen heile natta.

Når vi møter motstand og vanskar, og alt rundt oss ser ut til å 
motseia det profetiske ordet, kan vi likevel leva på høgdene ved å 
seia «men eg»! Vi lukkar ikkje auga for det vanskelege eller for 
vondskap. Vi er ikkje fatalister som seier «det som skjer det skjer». 
Vi trur ikkje at alt som skjer er Guds vilje og at Gud står bak alt 
som skjer. Det er mykje vondskap i verda og det er mykje 
vanskeleg i kvardagen vår som vi ikkje forstår. Vi er realistar, vi 
lukkar ikkje auga. Men ein ting kan vi gjera, vi kan seia «men». 
Livet kan vera veldig, veldig utfordrande, men eg vil gleda meg i 
Herren! Eg vil jubla i Gud min frelsar! 

Det er ei viljes handling: «Men eg vil…». Det er noko vi 
bestemmer oss for. Det er ei profetisk øving, ein profetisk disiplin. 
Det er Gud som lar oss ferdast på høgdene! La oss vera det folket, 
det profetiske folket som ferdast på høgdene fordi vi har lært å 
gleda oss i Herren!

Fest og glede
Å feira og gleda seg er ein av dei viktige åndelege og klassiske 
disiplinane som høyrer til det profetiske livet som kristen. Kristne 
har fokus på fest og glede. Glede er noko som gjennomsyrer alt vi 
gjer. Når vi mediterer er det glede. Når vi ber er det glede. Når vi 
les i Bibelen er det glede, slik profeten Jeremia seier:

Eg fann dine ord og åt dei, dine ord vart til fryd for meg og til glede 
for hjartet mitt. (Jer 15,16)

Eg vart fylt med fred og kunne 
gleda meg i Herren, sjølv om 
situasjonen framleis var like 

vanskeleg og eg måtte sviva rundt i 
byen heile natta.
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I alle dei klassiske kristne disiplinane er det glede. Det er gleda i 
Gud som vil halda deg oppe. Når du studerer, når du les, når du 
lærer, når du får ny innsikt og kunnskap – gled deg! Når du lever 
det enkle livet, når du har sett deg til sides og trekt deg tilbake – 
gled deg! Når du underordnar deg – gled deg! Når du utfører di 
teneste – gled deg! Når du har vedkjent synda di og innrømt 
korleis du har det – gled deg over tilgiving og at nokon vil høyra 
på deg, at du har nokon du kan gjera regnskap for. Når du er på 
gudsteneste og tilber, la glede gjennomsyra lovsongen. La gudste-
nestene vera feiringar. Når du høyrer Guds stemme og finn leiing 
saman med Guds folk, så la takken lyda og gleda strøyma.

Glede gjennomsyrer heile kristenlivet i frå A til Å, frå start til 
slutt. Utan glede står vi i fare for å bli triste og grå. Utan glede står 
vi i fare for å bli alvorlege og tunge menneske, som folk ikkje liker 
å vera i lag med. Utan glede står vi i fare for å bli moderne farise-
arar. Gud bevar oss ifrå det! Gud frels oss i frå det! Gud fyll oss 
med glede, smittande glede, slik at folk rundt oss ønskjer å få del i 
det livet vi har. Alle dei profetiske disiplinane er meint å gjerast i 
glede, og dei fører til meir glede. Dette er veldig viktig å få tak i. 
Glede er ikkje berre noko som dett ned i hovudet på oss, eller i 
hjartet vårt. Nei, glede er eit resultat av det verket som Den heilage 
ande gjer i livet vårt. Det er ei frukt av Den heilage ande som er 
verksam i livet vårt. Glede er motoren som held alt anna i gang. 
Glede gir energi og gjer oss sterke. 

Smittsom glede
Fordi vi har lært å gleda oss, bruker vi alle anledningar til å feira. 
Vi gler oss over alt det positive i livet. Vi gler oss over alt som er 
godt og edelt og reint og aktverdig. Vi takkar Gud for alt det gode, 
og vi ser Guds nåde, Guds godleik, Guds velsigning i familiane, i 
nabolaget, blant venner og kollegaer, kristne og ikkje-kristne. Vi 
kan sjå Gud, og vi kan gleda oss. Vi kan feira, og vi er folk som 
smittar andre med gleda  frå Gud.

Vi er velsigna i Jesu Kristi namn! La gleda fylla oss frå morgon 
til kveld. La gleda strøyma  ut til folk rundt oss i kvardagen! ■

Fordi vi har lært å gleda oss, 
bruker vi alle anledningar til å 
feira.
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