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LEDER

Steng av for å koble på

Vi lever liv der det forventes at vi er tilgjengelige 24/7.
For å koble oss på Guds vilje og høre hans stemme må vi
bli flinkere til å stenge av.

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

Alle vil ha vår oppmerksomhet,
og de som ikke tar aktive valg om
hva de vil bli eksponert for blir fort
en container for alt som kommer i
deres vei.

Etter mye reising og mange inntrykk hørtes det forlokkende ut med
fire dager på hytta frakoblet omverdenen. Etter første dagen kom
nysgjerrigheten på hva som skjedde i verden. Hvilke nyheter går
jeg glipp av? Hvilke eposter burde jeg svart på?
Samtidig var det befriende å be, skrive og studere Guds ord
uten andre forstyrrelser enn en harepus og noen ryper. Avhengigheten min av å være tilgjengelig ble veldig tydelig for meg. Dette
suget var som en sult, som om jeg ikke hadde spist på mange
timer. Det å løsrive meg fra dette suget ved å finne Gud og dermed
meg selv ble en rik opplevelse. Det viste meg hvor viktig det er å
sette av tid med Gud uten avbrytelser og distraksjon, og å ha en
livsstil der fellesskap med Gud i lønnkammeret er et livsviktig valg
i en travel hverdag.
I dette nummeret av bladet FOLK har vi en fokusdel som vi har
kalt «Livsrytme». Vi lever i en tid der vi blir bombardert med
idealer, nyheter, behov, ny viten og sterke meninger. Alle vil ha vår
oppmerksomhet, og de som ikke tar aktive valg om hva de vil bli
eksponert for blir fort en container for alt som kommer i deres vei.
Bibelen sier at den som ikke styrer sitt sinn er som en ødelagt by
med nedrevet mur (Ord 25,28). Med dette nummeret vil vi bidra til
å bygge opp igjen muren rundt sinnet ditt og leve med Guds fred
og glede i en verden full av dårlige nyheter og frykt.
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En artikkel handler om at Gud ønsker sabbaten skal være en
hjelp til balanse mellom arbeid og hvile. Vi skriver om prioritering
av de viktigste tingene først, slik at vi i får gjort det som virkelig
betyr noe. Vi utfordres til å ta styringen i eget liv, regelmessig
gjøre opp status og ta valg på bakgrunn av det. Rasmus Rimestad
forteller hvordan Gud ledet han fra å streve med å prøve og gjøre
ting for Gud, til å la Gud bruke ham ut fra en posisjon av å hvile
som Guds barn. Det er en befriende erfaring som frigjør energi til å
leve. I «Syv livsviktige minutter» får du innblikk i hvordan en av
mange Jesusfokuserte studenter har funnet livgivende kraft i hverdagen gjennom tid med Jesus. Flere tekster oppmuntrer oss til
fellesskap med Gud uansett omstendigheter. Vi er kalt til å tjene
Gud og mennesker hele livet uten å bli utbrent.
Gjennom intervjuer har vi gjennom årene løftet fram hverdagshelter. I dette nummeret intervjuer vi Christian Ekrem. Han
kombinerer sine ønsker om å formidle evangeliet med utvikling av
nye tekniske løsninger. Ingrid Myhr-Hansen gir oss innblikk i en
hverdag mange småbarnsforeldre kjenner på kroppen. En hverdag
full av gode opplevelser og mange muligheter.
Artiklene og intervjuene byr på livsvisdom for disipler i 2016.
De viser en vei i det å ha gode vaner, ta nødvendige prioriteringer
og velge en livsrytme som bærer gjennom livet med hjertet tent for
Gud og krefter til å fullføre løpet.
Nummeret inkluderer også to artikler med grunnleggende
undervisning fra Bibelen. Den ene løfter frem det kristne håpet i
Det nye testamentet. Det er ikke bare en trøst og ønskedrøm
knyttet til framtiden, men er en realitet som preget livet her og nå.
Den andre artikkelen handler om paradoksene vi finner i
Bibelen, som tilsammen bringer oss til en åpenbaring av Gud og
hans plan. For alle som prøver å forstå Gud intellektuelt løsrevet
fra relasjonen til han, blir Bibelens budskap konfliktfylt, selvmotsigende og ulogisk. Da blir Gud liten og et redskap tilpasset vår
begrensete forståelse, og vi reduserer Guds menighet til et menneskelig prosjekt. Det å omfavne hele Bibelens budskap og leve i
åpenbaring av en stor Gud er mer aktuelt enn noen gang.
Vi tror at det du leser vil bevisstgjøre og styrke deg og øke
kjennskapen til Gud. God lesing! ■

Vi er kalt til å tjene Gud og
mennesker hele livet uten å bli
utbrent.
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INTERVJU

«Why should the devil have all the
good technology?»
Drømmen er å bruke teknologiske nyvinninger til å
formidle hvem Jesus er.

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

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

– Jeg er glad i Guds ord, og så er jeg en «geek» på mange ting, ler
Christian. Da han skulle velge yrkesvei kjente han seg utfordret til
å bruke de evnene han hadde fått av Gud i yrkeslivet, ikke bare på
hobbybasis.
– Før synes jeg nok det var mer vanskelig å tenke på å gå utradisjonelle yrkesveier, forteller han. Men etter blant annet å ha fått
profetiske ord har det formet seg en tanke om hva Gud kan bruke
ham til. Christian har jobbet mye med film og musikk og har også
undervist i dette. Han har laget apper til bruk i bibellesing og
disippelfellesskap.

Film som formidlingskanal

Christian forklarer ivrig om de ulike appene.

Det har blitt en del film for FOLK Bibelskole, og på Lys og salt for
et par år siden laget han filmsnutter der mennesker fortalte sine
historier om hva Gud hadde gjort for dem. Filmene ble vist i
møtene på konferansen. – Film har en flott plass på en slik arena.
Det løfter fram dem som kanskje ikke ønsker å stå på en scene,
men som har et liv som vitner sterkt om Jesus. Filmen er med å gi
oss en bredde i hva som kommer fram på en slik konferanse, og vi
kan lettere få vist en mer hverdagslig side av livet med Gud.
– Film forteller noe som når inn til folk der andre ting kanskje
ikke gjør det. Jeg tror at vitnesbyrdet om Jesus, og historier om
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folk som med livene sine forteller hva Jesus har gjort, leder
mennesker til Gud, bemerker Christian.

Gammelt konsept i nytt format

Dette er noen av
appene Christian
har laget. Alle
kan lastes ned i
app-store.

Det er kjærligheten til Guds ord og
ønsket om å hjelpe mennesker som
driver Christian.

Mens film handler om å fortelle en historie handler utvikling og
bruk av apper om å gjøre ting tilgjengelig og enkelt for folk. Det er
kjærligheten til Guds ord og ønsket om å hjelpe mennesker som
driver Christian. Han vil arbeide med å utvikle verktøy som kan
gjøre det enklere for mennesker å lese Bibelen og å gjøre folk til
etterfølgere av Jesus.
Han har utviklet en app for bibellesing. Den er enkelt lagd,
men tanken er at det skal være lett for folk å lese Guds ord. – Når
jeg sitter på bussen kan jeg bla meg gjennom Facebook eller jeg
kan lese to avsnitt i Guds ord. Gjennom appen har man enkelt
tilgjengelig alternativer til hva man kan fylle seg med.
LTG, Life Transformation Group, er et verktøy der tanken er at
to eller tre møtes jevnlig for å dele livet sammen, lese Bibelen og
be sammen. Dette verktøyet har Christian laget en app til. – Dette
er et gammelt konsept i et nytt format, sier han. Målet er det
samme som med appen for bibellesing: Tilgjengelighet. – Da er det
ingen hindring om man ikke har med seg Bibel eller kursbok. Man
har verktøyet på mobilen og kan bruke det hvor som helst og når
som helst.
– Jeg drømmer om å lage en app som kan hjelpe folk til å stå
sammen i bønn, forteller Christian. Han ser for seg lukkede grupper
der folk kan legge inn bønneemner og bønnesvar. – Dette kan også
hjelpe oss til å ikke glemme det Gud har gjort. – Noen er flinke til
å notere ned i bøker. En app er et enklere alternativ for de som
synes at det blir vanskelig å gjennomføre.
En stund har han jobbet med hva som er essensen i det de gir
videre til nye disipler. Kona til Christian, Birgitte, har gjort en
fantastisk jobb med å lage en grafisk framstilling av hva evangeliet
er, hvordan man tar i mot Jesus, hva håpet vårt er, hva menighet
er og så videre. – Det er supert, forteller Christian ivrig. I tillegg
mener han at det er spennende at dette budskapet kan gis videre i
flere ulike formater.
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Christian jobber også med flere andre som har hjerte for det
samme. – Jeg har tro på å jobbe sammen med andre som tenker
formidling på nye måter. Og at vi kan jobbe tverrfaglig med å lage
kule ting som når ut til mennesker og formidler noe av Jesus.

Midt i en travel hverdag gir teknologi muligheter til å ta til oss Guds ord.

Nye fremskritt – nye muligheter
– Det som er typisk er at man enten kaster seg over alt som er nytt,
eller står på andre siden og er skeptisk og fordømmende og tenker
at «alt var bedre i gamle dager». Jeg er fan av muligheter, sier
Christian.
– Det er litt sånn som med boktrykkerkunsten, smiler han. –
Du kan være for eller mot. Du kan elske dine gamle metoder med
avskrift og håndskrift. Men når det nye er der så er det der. På den
tiden da boktrykkerkunsten først kom var det jo Bibelen som i
hovedsak ble produsert, bemerker Christian. – Tenk om det var slik
nå også, fortsetter han ivrig. – Det hadde vært så kult hvis formid		
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lingen av Guds ord var i spissen med hvert nye medium og hver
nye måte å formidle ting på, at vi ikke var bakpå fordi vi var skeptiske til det nye.

Dataspill som formidler Guds rike
Når jeg sitter på bussen kan jeg
bla meg gjennom Facebook, eller
jeg kan lese to avsnitt i Guds ord.
Gjennom appen har man enkelt
tilgjengelig alternativer til hva man
kan fylle seg med.

Christian forteller at han har en drøm om å finne ut hvordan det er
å lage et dataspill som formidler Guds rike. – Jeg ønsker ikke at vi
bare skal kunne formidle noe av Jesus i enkelte «religiøse sfærer»
der det er stuereint å gjøre det. Jeg har lyst til at Jesus skal være
tilstede på alle områder. Han forteller videre at det er vanskelig og
utfordrende å finne gode løsninger på hvordan dette kan gjøres i
medier som film og dataspill, men at han ønsker å tenke bredere
her enn det som tidligere har blitt gjort.
– Dataspill har blitt mye moralisert, og det med rette, sier
Christian. Samtidig forteller han at han har hatt mange fine opplevelser i oppveksten knytta til dataspill, blant annet det å lære nye
ting sammen med kompiser. – Jeg ønsker ikke at vi skal stemple en
hel sjanger og en måte å ha interaksjon på, men heller søke Gud
for hvordan vi kan bruke disse tingene på en god måte.
– Youversion har laget en fantastisk barnebibel-app, forteller
Christian. Der får barna en fin blanding av Guds ord og en følelse
av at de er en del av historien ved at de kan delta interaktivt
gjennom ulike funksjoner. – Dette er en god måte å lære på for
barna, sier Christian, og spør seg hvordan man kunne laget dette
for en tenåring. – Hvis en tenåring er hekta på dataspill, hvorfor
ikke la det være et som leder ham til Jesus?

Formidle håp gjennom ulike kanaler
Det finnes mange nye muligheter, og det er tydelig at Christian er
opptatt av å slippe Gud til på alle områder av det som formidles. –
Hvordan dette gjøres på en god måte er utfordrende. C.S. Lewis og
J.R.R. Tolkien var jo inne på dette i sin tid, sier Christian. – Historier i seg selv har et potensiale til å lede folk til Gud. Hvordan kan
man nå dem som ikke i utgangspunktet er interessert samtidig som
budskapet om evangeliet er tydelig?
Christian har holdt på med musikk og tenkte lenge at det var
viktig med kun kristne tekster i musikken. – Det synes jeg fortsatt
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er bra, men så har jeg sett at noen av de musikalske stykkene som
har berørt meg mest kanskje ikke engang har tekst, sier han. Denne
tanken har smittet litt over på hva han tenker om andre formidlingsområder også. – Målet må være at det vi lager skal formidle et
eller annet av Gud, sier Christian. – Det er mye godt med eksplisitte uttrykk, men noen mennesker lukker seg for dem i starten.
Men dersom man når inn med et eller annet kan de åpne opp for
neste runde. Jeg ønsker å formidle håp og formidle Jesus gjennom
det jeg gjør. ■

Christian Ekrem drømmer om at teknologien
skal formidle Jesus.

Jeg drømmer om å lage en app
som kan hjelpe folk til å stå
sammen i bønn.
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INSPIRASJON

Syv livsviktige minutter

Hanne Ørnhaug,
hanneorn@gmail.com
Hanne Ørnhaug er født og oppvokst i Bergen,
og går nå på Bergen Bibelskole. Hun har vært
en del av menigheten Kristent Fellesskap så
lenge hun kan huske, og har blant annet vært
med å planlegge og arrangere Nyttårsfestivalen
de siste fire årene.

Jo mer jeg har blitt kjent med Gud, desto mer har jeg
lært at det meste, om ikke alt, står og faller på hvorvidt
jeg bruker tid med ham. Og da snakker jeg ikke om de to
timene jeg får sammen med resten av menigheten søndag
formiddag, men de stundene hvor jeg setter meg ned for
å bruke tid med min far, og min beste venn. Hvor det bare
er Gud og jeg, og ingenting annet.
Det er i lønnkammeret alt begynner. Skal jeg kunne være ledet av
Jesus i en travel og ofte krevende hverdag, er tiden i lønnkammeret avgjørende. Forskjellen mellom en uke hvor jeg virkelig får
lest Guds ord, hvor jeg får tid til å prate med Gud, og en uke der
jeg leser noen kjappe bibelvers på bussen om morgenen, og
mumler en halvhjertet bønn før jeg legger meg om kvelden, er
enorm. Stol på meg, jeg har prøvd begge deler.

Helhjertet
Når jeg ser på perioder i livet mitt der jeg har ikke har prioritert tid
med Gud, sammenliknet med perioder der han har fått stor plass i
timeplanen, vil jeg påstå at de korte bibelversene på bussen, og
den halvhjertede bønnen på kvelden rett og slett ikke er nok. Det
er skummelt å se hvor lite frukt det kommer av et sånt andaktsliv.
Og dette ikke handler om å fylle en kvote, slik at jeg kan være en
god kristen med god samvittighet. For min del handler det rett og
slett om hvilken type liv jeg ønsker å leve.
12

For jeg tror, av hele mitt hjerte, at dersom jeg vil være en
brennende etterfølger av Jesus, som kan være lys og salt der jeg er,
som kjenner Guds hånd i utviklingen av livet mitt, som vet hvem
jeg er og hva jeg er kalt til å gjøre, er ikke et halvhjertet andaktsliv
noe for meg.. Dersom jeg vil være alt det Gud har ment meg til å
være, må jeg gå helhjertet inn for å bruke tid med Gud i hverdagen. Hver dag. Som sagt handler det på ingen måte om at jeg
må fylle opp en kvote, eller komme meg opp på en viss standard.
Nei, for min del handler det om å virkelig bli kjent med Gud. Det
sier seg selv at jo mer tid jeg bruker med en person, desto mer
lærer jeg henne å kjenne. Jeg er for eksempel trygg på at jeg
kunne kjent igjen mine beste venners stemmer hvor som helst. Og
sånn er det også med Gud. Hverdagen er ofte travel, og noen
ganger føles det som om tiden rett og slett ikke strekker til.
Hvordan går jeg da helhjertet inn for å bruke tid med Gud?

Fra teori til praksis
Min teori, og også etterhvert erfaring, er at jeg først må lære meg å
bruke tid med Gud i det «stille». Da mener jeg å lære meg å
lovsynge Gud, be til Gud, vente på Gud og høre Gud tale i enerom.
Jeg tror at dersom jeg lærer meg å være stille framfor Gud når ting
faktisk er stille, så kan jeg lære meg å finne stillhet framfor Gud,
midt i travle situasjoner. For tingen med livet er at jeg ofte
befinner meg i situasjoner hvor det er vanskelig å trekke meg
tilbake. Hvor enerom kanskje ikke er et alternativ. Det fantastiske
er at jo mer jeg bruker tid med Gud, desto enklere blir det å koble
meg på «kilden». Jo mer jeg trener på å stille meg inn på riktig
kanal, desto raskere går det. Og her ligger nøkkelen til hvordan jeg
kan være ledet av Jesus i enhver omstendighet, hvor travel jeg enn
måtte være. Knekker jeg denne koden, kan jeg gå i lønnkammeret
midt på en travel flyplass. Da kan jeg høre Guds stemme på bussen
om morgenen.
La meg komme med noen praktiske eksempler. Hver morgen
har jeg ca 30 minutter reise for å komme meg på skolen. Det involverer de syv minuttene jeg bruker hjemmefra til trikken – eller
Bybanen som vi kaller det i Bergen – og ca tjue minutter på
Bybanen før jeg er på skolen. Mestrer jeg de tingene jeg nevnte

Det er i lønnkammeret alt
begynner.
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For min del handler det rett og slett
om hvilken type liv
jeg ønsker å leve.

tidligere, kan jeg få brukt de 30 minuttene utrolig godt. Syv
minutter til trikken er alt jeg trenger for å takke Gud for en ny dag,
for at jeg er i live, for at han alltid er god, og så legge dagen i
Guds hender. Ombord på Bybanen har jeg plutselig tjue minutter,
hvor jeg har en fantastisk mulighet til å la Gud tale til meg. Det er
ikke alltid jeg opplever noe spektakulært på den halvtimen, men
jeg erfarer likevel at Den hellige ånd taler. Det kan være alt fra et
oppmuntrende ord til noen jeg kjenner, til at han setter lys på ting
i livet mitt som må endres. Og jeg kan også vite at når jeg kan
finne stillhet ved Jesu føtter midt i en stappfull trikkevogn klokken
åtte en mandags morgen, kan jeg også få med meg når Gud taler i
alle andre type situasjoner.
Men igjen, jeg må begynne i et faktisk lønnkammer, og trene
meg derfra. Får jeg etablert et solid, kommuniserende forhold til
Gud der, kan jeg ta det med meg ut i hverdagens ulike situasjoner.
Da kan jeg oppleve at Gud taler til meg om kolleger eller skolekamerater. Da kan jeg plutselig kan få en innskytelse om at damen
ved siden av meg på bussen trenger helbredelse, og faktisk finne
frimodigheten til å spørre henne om det. Da blir jeg i stand til å
kjenne og skjønne Guds hjerte for mennesker rundt meg, og også
for meg selv.

Livgivende relasjon
For det å bruke tid med Jesus i hverdagen handler ikke bare om at
han skal få bruke oss til å nå andre mennesker heller. Det handler
om en intim relasjon, der han ønsker å forsørge og styrke oss, og
der vi kan få respondere på det. Jesus sier: «Den som tror på meg,
fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende
vann.» (Joh 7,38) Når vi bruker tid med Gud, vil vi erfare at han gir
liv og nye krefter i krevende situasjoner. At han gir perspektiv og
klarhet, når det ellers er vanskelig å finne. At han gir ny motivasjon og inspirasjon til å være frimodig, og til å søke ham enda mer,
selv om dagen er hektisk. Og disse tingene tror jeg vi kan erfare
uansett hvor vi er, om vi bruker tid med Gud på et stille soverom,
eller sitter i bilen på vei hjem fra jobb. ■
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AnnOnsE

“

KLASSER PÅ INTERNETT.
FORELESNINGER PÅ MP3SPILLEREN.
DISKUSJONER HJEMME FRA
DIN EGEN STUE
For å studere i FOLK bibelskole
trenger du kun en pc med internettforbindelse.
Hver kursmodul står for seg selv
og kan tas enkeltvis. Når du har fullført alle
kursene får du bibelskolevitnemål.
Les mer på www.folkbibelskole.no

Hvem som helst
Hvor som helst
Når som helst

21

INTERVJU

Tre kjappe spørsmål: Abel Mazengia

Du vet hva som skjer hvis du tviler – da går det galt.
Abel Mazengia er 18 år, bor i Bergen og er også oppvokst der.

Tekst og foto: Elisabeth M. Erlandsen,
elaisabeth@gmail.com

– Hvor lenge har du kjent Jesus?
– Jeg er født og oppvokst i en kristen familie, men da jeg tok imot
Jesus selv var vel for cirka to år siden på leirstedet Gullbotn. Det
var under lovsangen. Jeg visste at det liv et jeg levde ikke var
hundre prosent rett i forhold til Gud. Under lovsangskvelden fikk
jeg et skikkelig sterkt møte med Gud, og jeg tok et valg – jeg var
ferdig med mitt eget liv.
– Hva er det beste bønnesvaret du har fått?
– Det var under et bønnemøte på ferie i Etiopia. Jeg har lenge hatt
et ønske om ta et karrierevalg innenfor lovsang. Jeg vil ha lovsang
som livsstil, det er noe jeg jobber med. Men så kom det tanker om
at jeg aldri kom til å klare det, at jeg ikke var god nok. Og den
tanken plaget meg. På bønnemøtet kom en dame bort til meg og
sa: det er noe du tenker mye på som også plager deg, men Gud har
en plan for deg og han kommer til å ta deg enda lenger enn du
noen gang kan forestille deg. Det du tenker på, skal Gud gjøre for
deg.

16

– Hvilken episode i Jesu liv beskrevet i Det nye testamentet ville du
vært med på og hvorfor?
– Jeg ville likt å se da Jesus gikk på vannet og Peter steg ut av
båten og gikk bort til ham. Jeg tror Peter óg tok et steg i tro, ut av
komfortsonen. Det hadde vært utrolig kult å se det selv, og så får
det meg til å tenke på mitt eget liv. Å gå fullt inn for det! Du hva
som skjer hvis du tviler – da går det galt. Til og med da Peter holdt
Jesus i hendene tvilte han, selv om Jesus sa til han – og sier til oss
– at vi ikke skal tvile. Men det er slik vi mennesker gjør, og det vet
Jesus. Det er utrolig hvor stor tro Peter hadde: at han faktisk turte
å gå ut av båten, ut av komfortsonen sin. Han er et stort forbilde
for meg! ■

Jeg tok et valg – jeg var ferdig med
mitt eget liv.
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UNDERVISNING

Små disiplar har også øyre

Ei stund tilbake sat eg i lag med mange andre kristne på
«Lev livet konferanse» i Sandnes. Salen var fullspekka av
folk som var opptatt av at barna skulle få kjenne Jesus.
Det var ein tverrkyrkjeleg konferanse der Kristent
Nettverk var med som arrangør. Temaet rørte hjarta våre.
Tekst: Margrethe Torkelsen,
margrethetorkelsen@hotmail.com
Margrethe Torkelsen er gift med Thorstein,
mor til Steinar, Anders og Jonas. Bur på
Bømlo, og er ein del av Kristent fellesskap
der. Jobber som sjukepleiar. Har eit kall til
å forkynne Guds Ord, og til å vera med å
hjelpe folk inn i nærare forhold til Guds Ord.

«Korleis transformere barn til hengivne etterfølgjarar av Kristus, og
til åndelege kjemper for han?» Det handlar om forvandling
innanfrå, der barna får eit møte med Jesus som forvandlar dei.
Fokuset er på forsamlinga si rolle, og kva heimen har å seie for
barna si åndelege utvikling. Ein veit ein del om kva som kjenneteiknar heimar der barn veks opp og fortset å leva med Jesus i
vaksen alder. I desse heimane blir livet med Jesus levd ut og praktisert i kvardagen. Der det åndelige møtelivet og kvardagslivet blir
skilt, ser ein at færre lever med Jesus i vaksen alder. Familien har
enorm påverknad på kven me blir. Har me eit hjarte for barna, kan
me forandre verda, blir det sagt. Tenk for ei muligheit!

Investere i barna
Forsking viser at dei fleste som blir frelst, tek imot Jesus før dei er
13 år. Trua blir og forma og danna før denne alderen, og det er
statistisk sett lite endring etterpå. Moralsk grunnlag er lagt før ni
år. Livsvanar, behandling av pengar og prioriteringar blir ofte lagt
før fylte 13 år.
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Start tidleg
Barna treng Guds Ord frå første leveår. Jesus vil vere ein del av
livet deira frå dei er heilt unge. Då ventar me ikkje til dei blir
større. Som foreldre, så oppdrar me barna på vegne av Gud. Målet
er transformasjon. Me ynskjer at Jesus får komme inn i hjarta deira
og forvandle dei innanfrå (Esek 3,26–27).
Samfunn og media har enorm påverknad på barna. Dei veks
opp i eit samfunn der dei får servert alt mulig rart, men ikkje den
sanne Gud! Me må lære dei sanninga, slik at dei kan oppdage
løgna i verda. Gud kan gi oss den visdom me treng i dette arbeidet
(Jak 1,5).
Foreldra har hovudansvaret for å gi barna Guds Ord, be for dei,
leie dei til Jesus og lære dei å leve med Jesus (5 Mos 6,6–9).
Oppdraget kan verke overveldande. Me er heilt avhengige av Guds
hjelp! Hugs at Gud ber oss ikkje om meir enn det me kan klare.
Han gir nåde til den som ber han. Me har store løfte knytte til
bønn. I bønn kan me føre kamp i åndeverda. Barna er verd å
kjempe for!

Gjere disiplar

Barna treng Guds Ord frå første
leveår.

Ansvaret for barna si åndelige utvikling deler foreldra med forsamlinga. Her har eldste eit særskilt ansvar i å hjelpe forelda. Å oppdra
barn er eit fulltidsoppdrag frå Herren. Misjonsbefalinga ber oss
gjere disiplar, og lære dei å halde alt Jesus har befalt (Matt 28,18–
20). Dette gjeld i aller høgste grad barna. Det handlar om det
daglege livet med Jesus.

Gi barna sin eigen Bibel
Barna treng at Jesus blir fundamentet i livet deira (Hebr 6,1–2). Då
lærer dei å leve etter og praktisere Guds Ord (Matt 7,24–27). La
barna få ein Bibel frå dei er heilt små. Dei kan starte med barnebibel med mykje bilde og lite tekst, og avansere etter alder og
modning. Det gir eit signal om at Guds Ord er viktig i vår familie.
Bibelen er ikkje ei kva som helst bok, det er Guds Ord. Der står
sanninga og der finn me svaret på alle ting. Når dei er klare for
det, så gir me dei ein vanleg Bibel, og lærer dei å ta til seg av Guds
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Ord sjølve. Ting går sjeldan av seg sjølv, det tar tid, og krev
innsats.

Leie barna til frelse
Å oppdra barn er eit
fulltidsoppdrag frå Herren.

Barna blir ikkje frelst av å vere ein del av ei kristen forsamling
eller eit kristent miljø. Kvart enkelt barn må leiast til å ta imot
Jesus som frelsar og Herre. Foreldre treng å vere vare for kva Gud
gjer i barna. Me kan hjelpe dei til å bekjenne trua på Jesus og ta
imot frelsa slik Guds Ord leier oss til (Rom 10,9). Me kan proklamere seier og frelse for barna våre inn i den usynlige verda, inntil
me ser det i det synlege. I Jesaja kapittel 54 vers 13 les me:
«Alle dine barn skal lærast opp av Herren; stor blir freden for barna
dine.»

Dette er Guds vilje for våre barn, og me må aldri ta til takke med
noko mindre!

Ikkje «lightversjon» av Jesus
Gud har ein plan for barna våre. Han har eit kall og ei utrusting
for dei, ikkje berre i framtida, men også no. Dei er fullverdige
kristne og fullverdig del av forsamlinga. Me må ikkje gi barna våre
ein «lightversjon» av Jesus. Barn som har tatt imot Jesus som Herre
og Frelsar, treng hjelp og vegleiing til å leve friskt i Den heilage
ande. Samuel var ikkje gammal då Herren tala til han, men han
trong hjelp av Eli som vaksen vegleiar for å skjønne at det var
Herren som tala (1 Sam 3). På same måte har Herren sett foreldre
til å vegleie barn i livet med Jesus. Me treng å ta barna på alvor!
Jesus sa:
«La dei små barn komme til meg, og hindre dei ikkje. For Guds rike
høyrer slike til.» (Mark 10,14)

Guds Ord må gjerast tilgjengeleg for barna. Dei treng at nokon
forklarer Guds Ord for dei, med ord som dei kan forstå, og at dei
får vegleiing i det å høyre når Gud talar til dei.
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Praktisere Guds ord
Når barna er frelst, treng dei å få bygd Guds karakter inn i livet
sitt. Foreldre treng å søkje Gud for kva plan han har for kvart
enkelt barn. Har barnet fått profetiske ord over livet sitt? Det kan
vere med å styre kva ein vektlegg i disippelgjeringa. Barnet treng å
lære å praktisere Guds Ord. Har Gud talt om at dette barnet skal sjå
folk helbreda, ja så legg ein vekt på kva Guds Ord seier om helbreding. Barnet treng då også å lære å praktisere håndspålegging. Det
er natureg å starte med dette i heimen.

Barna blir ikkje frelst av å vere ein
del av ei kristen forsamling eller eit
kristent miljø.

Barna ser etter det som er ekte
Skal me lukkast i oppdraget, må me leve tett med Jesus sjølve. Me
kan berre gi vidare det me har sjølv. Ynskjer me at barna våre skal
leve som etterfølgjarar av Jesus, så må me leve slik sjølve. Det er
eit ordtak som seier: «Eg høyrer ikkje kva du seier, for livet ditt
taler så høgt!» Slik er det om ikkje liv og lære går i same retning.
Nyleg kom det eit profetisk ord om at det skal komme ei tid no der
folk seier: «Eg høyrer kva du seier, for livet ditt taler så høgt.»
Barna ser etter det som er ekte.

Gud kallar oss til å leve forsamling
Kvar familie har eit kall om å demonstrere Guds rike gjennom livet
dei lever. Guds Ord, fellesskap og Den heilage ande må få rikelig
rom (Kol 3,16). Familiar som lever som Jesu etterfølgjarar, er eit
sterkt vitnesbyrd for dei som ikkje kjenner Jesus. Forsamlinga er
Guds storfamilie. Gud ynskjer å vere eit naturleg midtpunkt i storfamilien. Guds forsamling er mykje meir enn møte, gudstenester,
barnearbeid og ungdomsarbeid. Gud vil me skal leve saman, og
dele både kvardag og fest. Han vil me skal samlast på tvers av
generasjonar. I Guds familie er alle inkluderte; uansett alder, sivil
status, modning og talentar. Forsamlinga står saman i oppdraget
om å nå barna, leie dei til frelse og modning i Kristus. Me er ein
kropp som saman viser kven Jesus er (1 Kor 12,27).

Åndelege foreldre for fleire
Mange har privilegiet av å vere åndelege foreldre også for andre
enn eigne barn! Gud ynskjer å utvide hjarta våre her. Barn og
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Guds forsamling er mykje meir enn
møte, gudstenester, barnearbeid og
ungdomsarbeid.

ungdommar treng at deira eigne foreldre er åndelege foreldre. I
tillegg treng dei andre vaksne eller eldre ungdommar i forsamlinga
som kan vere førebilde for dei, og lære dei å leve med Jesus. Guds
Ord seier:
«Lær den unge den vegen han skal gå, så vik han ikkje av når han blir
gammal.» (Ordspr 22,6)

Då kan barna bli transformerte til hengivne etterfølgjarar av
Kristus. ■
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UNDERVISNING

Omfavn paradoksene!

Fellesskapet med Gud gjør oss mer kjent med ham og vi
ser mer og mer av Guds storhet, kraft og herlighet. Da
kan vi leve med ubesvarte spørsmål uten at det går utover
vår tillit og tro på Gud. Kjennskapen til Gud trumfer
kunnskapen om han.
Tekst: Terje Dahle,
tedahle@gmail.com
Terje Dahle, gift med Lise, bor i Trondheim.
Tre voksne barn. Apostel for menigheter
som står sammen i Kristent Nettverk i
Norge.

For en stund siden var jeg på et todagers seminar om helbredelse.
Innledningen til seminaret gikk omtrent slik: «Bibelen budskap om
helbredelse er lett å forstå. Mange mennesker gjør Gud mystisk og
Bibelen ulogisk. Disse to dagene skal jeg vise dere hvor enkelt og
forståelig Bibelens budskap om helbredelse er slik alle som er her
erfarer helbredelse. Når dere har hørt det jeg forkynner, vil dere
ikke ha noen ubesvarte spørsmål». På slutten ble det åpnet opp for
spørsmål. Og da kom det uunngåelige dilemmaet.
Hvis alt kan forklares, må det finnes en forklaring på de
ubesvarte spørsmålene i møte med sykdom og for tidlig død. Disse
spørsmålene blir ofte større med årene når livets harde realiteter
treffer oss gjennom meningsløse dødsfall, ulykker og sykdom. Når
alt skal forklares, må en finne noen å legge ansvaret hos. Om man
ikke velger å skylde på Gud, må det være noe galt med oss.
Dermed går folk hjem fra slike seminarer med flere spørsmål enn
da de kom.
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Åpenbaring
Tro i kristendommen er en åpenbaringstro. Det betyr at vi ikke kan
forstå evangeliet uten at Gud gir åpenbaring. Det var det Peter
opplevde da han svarte på spørsmålet fra Jesus om hvem Menneskesønnen var (Matt 16,15–17). Peter svarte at Jesus er Guds sønn.
De fleste så på Jesus som en stor profet fordi han gjorde mange
tegn og under. Ingen hadde tidligere erfart å se Gud komme til
verden som et menneske. Derfor var det åpenbaring fra Gud som
gjorde at Peter satte navn på hvem Jesus er.
Hebreerbrevet sier at i tro forstår vi at verden ble skapt ved
Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige (Hebr
11,3). Tro på Gud og forståelse av evangeliet kan vi ikke lese oss
til. Mental styrke og kapasitet strekker ikke til i møte med den
allmektige. Vi er avhengig av at Gud gir oss å gripe det. Paulus sier
at det naturlige mennesket ikke tar imot det som har med Gud å
gjøre. Det er tåpelig og ulogisk i menneskelige øyne (1 Kor 1,18–
2,16). Men heldigvis gir Gud oss å kjenne ham, slik at vi forstår ut
over våre menneskelige begrensninger.
Jesus inviterer oss til en relasjon med seg (Joh 15,15, Åp 3,20).
Han vil ha fellesskap med oss, og etterfølgerne av Jesus er en
familie med Gud som Far. Når fellesskapet med Gud gjør oss mer
kjent med ham, ser vi mer og mer av Guds storhet, kraft og
herlighet. Da kan vi leve med ubesvarte spørsmål uten at det går
utover vår tillit og tro på Gud.
Dette ble tydelig for meg da Lise og jeg for noen år siden
møtte ei kvinne 30–årene som satt i rullestol pga MS. Hun hilste
på oss og spurte om hun kunne be for oss. Hun var en del av
bønneteamet i menigheten. De møttes flere ganger i uken for å be
for folk som kom til menigheten og for henvendelser som kom på
telefon. Hun fortalte at hun hadde sett flere mirakuløse helbredelser, blant annet flere med kreft som hadde blitt helt frisk etter
forbønn. Hun fortalte det med et smil, og da jeg spurte henne om
hva hun tenkte om sin situasjon, så hun på meg, smilte og sa; «I
know my Dad, Father God».

Himmelsk balanse er å leve i
spenningen mellom ekstreme
sannheter.
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Unngå grøftene ved å gripe paradoksene

Det å velge mellom disse
sannhetene er veien til vranglære.
Sannheten er «ja takk, begge
deler».

Vi som følger Jesus må gripe mange paradokser – tilsynelatende
selvmotsigelser – men som ikke er det fra Guds perspektiv. Vi ser
det i kirkehistorien der menneskelige forsøk på å gripe Guds sannheter innenfor vår begrensede forstand, har ført til mye splittelse
og sekterisme. Debatten som førte til forståelsen av treenigheten de
første århundrene etter Jesu oppstandelse viser dette tydelig.
Troen på at Gud er allmektig, alle steds nærværende og skaper
av universet, betyr at vår kapasitet er begrenset sammenlignet med
Gud. Det betyr ikke at vi ikke skal bruke våre evner til å utforske
og utvikle verden. Men det setter klare begrensinger. Det å tro at
en ut fra vitenskapelig forskning kan forklare skapelse og opphav
er som å lete etter den bortkomne nøkkelen under lyset av lyktestolpen, selv om nøkkelen forsvant da man gikk gjennom skogen
på vei hjem. Mesteparten av veien man gikk var i mørke, men fordi
det bare er under lyktestolpen det er lys, velger man å lete der.
Dette til tross for at sannsynligheten for at det den befinner seg der
er minimal.
Bibelen sier at vi har fått Den hellige ånd for at vi skal forstå
hva Gud har gitt oss (1 Kor 2,12). Jesus sa til disiplene at de ikke
skulle bli overlatt som foreldreløse, men at Ånden skulle komme til
dem. Det ville være uforståelig for verden, men de skulle kjenne
Gud og erfare Hans nærvær i livet. Derfor er livet med Jesus et liv
der vi bruker vår kropp, forstand, vilje og ånd til ære for Gud.

Ja takk, begge deler
Det å omfavne paradoksene, det som vi opplever som selvmotsigelser, beriker livet og skaper perspektiv for oss. Det som i menneskelig forståelse er balansert, er i Guds målestokk for trangt.
Himmelsk balanse er å leve i spenningen mellom ekstreme sannheter. Det ser vi gjennom hele Bibelen.
Gud skapte mennesket til mann og kvinne for at de skulle leve
sammen og bli til mange familier og nasjoner. Alle som har vært i
ekteskapssamtaler erfarer at det som i starten opplevdes som berikende og spennende, på et tidspunkt ble vanskelig og krevende. Å
forstå hverandre i Guds lys gjør at vi lever sammen i kjærlighet og
gjør forskjellene til en berikelse i samlivet. Det er fruktbart, for
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kjærlighet mellom kvinne og mann gir barn. Menneskenes forsøk
på samliv mellom to av samme kjønn er ufruktbart og strir mot
Guds ordning.
Anatomien forteller oss at menneskets to hjernehalvdeler
fungerer adskilt og sammen i en helhet og harmoni som er bemerkelsesverdig. Jo mer hjerneforskningen oppdager, desto mer spennende blir det i lys av forståelsen av at Gud i skaperverket har lagt
ned en topolet dynamikk, der de to polene skal fungere sammen.
Bibelen sier at vi skal være levende steiner (1 Pet 2,5). Begrepet
levende stein viser at Gud tenker annerledes enn oss. For
mennesker er stein noe som er dødt og statisk. Mens Gud tenker på
det som levende og dynamisk.
Det ser vi i møte med grunnleggende læresetninger som kristentroen bygger på. Vi tror på Guds allmakt og på menneskers frie
vilje. Vi er ansvarlig for vårt eget liv. Vi står til ansvar for Gud
med vårt liv og må svare for vår respons på Guds kall til frelse.
Vårt svar har evige konsekvenser. Men det endrer ikke troen på at
Gud er allmektig. Han gjør hva han vil, når han vil med hvem han
vil. Det å velge mellom disse sannhetene er veien til vranglære.
Sannheten er «ja takk, begge deler».
Johannes skriver at Jesus kom med nåde og sannhet (Joh 1,17).
Det alltid vært en kamp i Guds menighet rundt forholdet mellom
nåde og sannhet. Tendensen til å «velge side» har alltid ført til
vranglære og mangel på liv. Enten har tyngdepunktet blitt våre
gjerninger for Gud, og det har ført til loviskhet og selvstrev. Eller
så har betoningen på Jesu nåde blitt så endimensjonal at det har
endt i umoral og mangel på lydighet. I våre dager har begrepet
«supergrace» eller «hypergrace» fått stor oppmerksomhet, og er nok
et eksempel på det å løfte fram kristne sannheter på en så endimensjonal måte at det blir vranglære. Hypergrace går i korte trekk
ut på at en ikke tror på en hellig og nådig Gud på samme tid. Jesu
nåde kommer uten omvendelse, og mye av bibelens innhold blir
luket ut som irrelevant fordi Gud ikke lenger dømmer.

Det å si ja til Guds storhet og
allmakt, åpner opp livet, gir
perspektiv og hindrer oss i å bli
middelmådige og snevre.
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Vi er skapt i Guds bilde – vi skaper ikke Gud i vårt bilde
Det å si ja til Guds storhet og allmakt, åpner opp livet, gir
perspektiv og hindrer oss i å bli middelmådige og snevre. Når vi
gjør det, blir vi medarbeidere i Guds rike og vi finner en vei i
mange av paradoksene vi møter. Vi tror på:

Gud har i skaperverket lagt ned en
topolet dynamikk, der de polene
skal fungere sammen.

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Guds ånd og Guds ord
Enhet og mangfold
At vi er død fra oss selv og vi deler med frimodighet det vi ser
Guds ordning og autoritet og vi lever ut fra vår samvittighet
og tro
Lederskap, styring og åndens gaver som alle er kalt til å
fungere i og som gir retning og ledelse
Individuelt kall og ansvar og at vi er kalt til å tjene sammen
og leve i pakt
Utrustning av Den hellige ånd og naturlig utrustning
Åndens ledelse og planer, struktur
Frihet i Kristus og det å stå under tilsyn av eldste
Raushet, giverglede, nøkternhet og nøysomhet

Lista kan gjøres mye lengre. Poenget er at Jesus inviterer oss til et
liv i fellesskap med Ham. Da får livet perspektiv, blir mangfoldig
og vi ser dybdene i fellesskapet mellom forskjellige mennesker. Da
kan vi leve med mange ubesvarte spørsmål som vi slipper å rasjonalisere bort slik at vi blir kyniske, og Guds rike går fram. Da vil
Jesus bygge sin menighet, en menighet som gjenspeiler Guds
storhet og kraft på Jord. ■
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INTERVJU

Nåden bærer

Fire barn, FAU- representant og fotballsparker. Likevel
har hun tid og overskudd til å bidra inn i menighetslivet.
Overskuddet kommer ikke fra å ta seg selv i nakken!

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

Det er full fart både inne og ute hos familien
Myhr Hansen. Ingrid, Helena, Kari Elisabeth
og Mika.

De siste årene har Øksnes kommune i Vesterålen opplevd tilflytting
av flere unge mennesker som opplever seg sendt av Gud for å tjene
og stå sammen med menigheten Kristent Fellesskap Vesterålen.
En av disse er Ingrid Myhr Hansen, firebarnsmor på 37 år som
sammen med sin mann, Johnny, praktiserer åpent hjem, varme
hjerter og stor gjestfrihet . Hun er ofte å finne på pianokrakken når
menigheten samles. På bønnekvelder og i husfellesskapet er hun
aktivt med. Hun smiler og er ordentlig til stede i samtaler med folk.
Det er godt og trivelig å snakke med Ingrid, derfor gleder jeg meg
til samtalen.
Hun tar smilende imot meg og byr på en kopp te og kveldsmat.
– Si meg Ingrid, er du født med ekstra overskudd?
Ingrid smiler litt sjenert og flytter seg i stolen før hun svarer.
Nei, jeg er absolutt ikke født med ekstra overskudd! Jeg er
oppvokst i en familie med engasjerte foreldre og et gjestfritt hjem.
Den arven kommer også fra besteforeldrene mine som hadde hjem
hvor det stadig vekk var mennesker som bodde hos dem av ulike
grunner. Jeg har fått med meg en rik arv der. Det er mange
mennesker som har ulike behov og jeg kjenner på en indre drivkraft som får meg til å rette blikket mot det som er utenfor
hjemmet. Jeg sliter litt med prioriteringene for det er mye jeg syns
er viktig. Samtidig får jeg mye igjen for å være sammen med folk.
30
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Ingrid sammen med ektemannen Johnny.

Vi ønsker heller å ha et åpent hjem
med tid til folk enn å ha det ryddig
og rent hele tiden.

Nå når jeg er hjemme med minstejenta prøver jeg å fokusere på å
være mor og på de praktiske oppgavene som skal gjøres hjemme.
Likevel går ofte tankene til mennesker rundt meg og jeg velger
besøket og samtalen i stedet for å være hjemme og ta husarbeid.
Jeg har en veldig god mann som støtter meg i dette. Det
handler om prioriteringer vi gjør i fellesskap, for vi ønsker heller å
ha et åpent hjem med tid til folk enn å ha det ryddig og rent hele
tiden. Vi må velge, for vi har ikke overskudd til begge deler.
Ingrid har to barn på skolen og er aktiv i skoleorganisasjonen
som klassekontakt. I tillegg spiller hun fotball en gang i uka.
– Hvordan rekker du over alt?
Igjen kommer smilet og hun forklarer at som klassekontakt blir
en automatisk med i FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg), og det er
viktig å kunne delta i barnas skolehverdag.
– Det med fotballen er indrestyrt. Jeg har alltid hatt lyst til å
spille fotball og syns det er utrolig gøy. Dessuten er det sunt og
viktig å holde seg i aktivitet, og det gir overskudd. Nå som jeg er
hjemme, er det godt å komme seg ut og være i et miljø der jeg
møter ikke-kristne mennesker.
– I 2 Kor 2,14 står det at vi som tror er en velduft for Gud.
Dette bibelordet passer godt til deg. Det er lett å merke at du lever i
nært fellesskap med Gud.
Hvordan finner du tid og rom for bibellesing og bønn i en travel
hverdag?
Ingrid ser ut i lufta og virker litt overrasket over kobling min.
– Jeg har ikke alltid funnet rom til det, men de siste to årene
har jeg sett hvor avhengig jeg er av Guds ord. Ordet er mat for
meg og det er livsviktig for å kunne leve nært til Jesus.
I perioder har Johnny og jeg stått opp litt tidligere, lest i
Bibelen sammen og fått tid med Gud. Nå har jeg et par timer på
formiddagen der minstejenta sover, hvor jeg prøver å sette meg
ned med en kaffekopp og lese i bibelen.
Jeg har ikke hatt overskudd til å fordype meg i Guds ord tidligere, men nå ser jeg hvor viktig det er å grunne over ordet og la
det synke inn.
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Familien hadde kjøpt leilighet på Sortland og var etablert der.
– Hvorfor flyttet dere til Øksnes?
Hun tenker seg godt om og ler litt mens hun forteller.
– Johnny opplevde at vi skulle flytte til Øksnes, men jeg var
helt imot. Vi bodde på Sortland og tenkte at det var mye vi ikke
var ferdig med der. Skulle vi flytte, måtte Gud tale tydelig og endre
min holdning. Det var ikke nok for meg å ta et slikt skritt bare
fordi Johnny hadde tro for det.
Mika, den eldste av barna våre, nærmet seg skolestart og jeg
begynte å kjenne på uro for at han skulle starte på en stor skole.
Jeg jobbet på Stokmarknes og Johnny i Øksnes og vi måtte kjøre
mange mil hver dag til og fra jobb, i hver vår retning. Det krevde
mye av oss, så ettermiddagene ble det lite igjen av når alle tre
barna var hentet i barnehagen og middagen var spist.
På en cellegruppe ba de for oss om at livssituasjonen vår måtte
bli forandret. Etter hvert kjente jeg en forandring i min innstilling

Ingrid deler gjerne vitnesbydret sitt.

Ordet er mat for meg og det er
livsviktig for å kunne leve nært til
Jesus.
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Ingrid er ofte å finne på pianokrakken og leder ofte lovsang i
menigheten.
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til å flytte. Jeg har ingen forklaring på det som skjedde, men jeg
opplevde det som et sterkt bønnesvar.
Jeg en person som har vanskelig for å bestemme meg, fordi
viktige valg får så store konsekvenser.
En kveld da vi lå i senga og ba sammen, fikk jeg en sterk overbevisning og jeg fortalte Johnny at jeg var enig i at vi skulle flytte.
Allerede neste dag var vi og så på huset vi nå bor i og undersøkte mer i forhold til skolen i bygda. Jeg kjente en fred senke seg,
og i tiden som fulgte ble flere ting positivt bekreftet for flytting til
Øksnes.
Nå ser vi klarere Guds hensikt med at vi skulle hit. Vi hadde en
sterk relasjon til menigheten i Øksnes mens vi bodde på Sortland
og var aktivt med allerede da. Lovsang er viktig for meg og jeg
står sammen med gode folk. Nå har vi folk nok i menigheten til et
helt band om vi vil, eller vi kan dele oss i to grupper slik at
ansvaret ikke blir liggende bare på en hver gang vi samles.
– Hva tenker du om at Gud har minnet flere barnefamilier om
å flytte til kommunen?
– Det er så utrolig flott, sier Ingrid, mens ansiktet stråler opp i
et stort smil. De er fantastiske folk som tjener på ulike måter. Jeg
tror det er en hensikt med at de har flyttet hit og jeg er overbevist
om at det er Guds plan. Han holder på å gjøre noe her!
Jeg ser på klokka at det er på tide å avrunde kvelden og spør
henne om hun vil dele vitnesbyrdet sitt til slutt.
– Ja, det vil jeg. Jeg er oppvokst i en kristen familie og har
gått ukentlig i kirken, fått med meg alle tekstrekkene i kirkeåret,
har gått i barnekor, vært på mange leirer og gikk også i Ten-Sing.
Da jeg begynte på ungdomsskolen var jeg på lederskole med Laget.
Der opplevde jeg at jeg ikke lenger kunne leve på troen til mine
foreldre.
Jeg ble sterkt møtt i Bjørn Eidsvågs sang ”Kyrie” og tok en
bestemmelse om å følge Jesus. Etter videregående gikk jeg et år på
Hald, Lagets Bibel og Evangeliseringssenter, før jeg startet på
studiene.

En gammel trebåt har blitt til en fin sandkasse
for Helena, Kari Elisabeth og Mika. Ingrid er
også med.

Jeg ønsket å ta ordet på alvor og
åpenbaringen om at Jesus også er
Herre, forandret min innstilling.
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Ingrid er for tiden hjemme med yngste datter
Olivia.

Det er mitt hjertesukk, at alle må
få finne hvile og ha sin trygghet
i Jesus, og med stor frimodighet
være den de er skapt og formet til
å være.

Jeg er utrolig takknemlig for alt jeg har fått med meg i livet,
og Guds ord har gjort noe med meg. Da jeg ble kjent med Johnny
og flyttet opp hit, begynte jeg å gå i Kristent Fellesskap. Jeg har
vært vant til felleskirkelig arbeid i Bergen, så jeg visste litt om hva
Kristent fellesskap sto for. Derfor var det naturlig for meg å gå inn
i menigheten sammen med Johnny.
Troendes dåp var heller ikke ukjent for meg for jeg hadde allerede opplevd at det var riktig da jeg gikk på bibelskolen. Likevel,
som så mange andre, tenkte også jeg at siden jeg har vært kristen
hele livet, så gjelder barnedåpen. Det ble en slags konflikt i meg å
skulle forkaste barnedåpen.
Da jeg kom inn i Kristent Fellesskap oppdaget jeg at jeg ikke
kunne huske at jeg gjennom hele livet hadde fått undervisning om
«Jesus som Herre». Det hadde bare vært forkynnelse om Jesus som
Frelser. Jeg ønsket å ta Ordet på alvor og åpenbaringen om at
Jesus også er Herre, forandret min innstilling. Det ble en slags
lydighetstest for meg og jeg lot meg døpe.
Det er fint å tenke igjennom livet fra jeg bestemte meg for å følge
Jesus og se hvor trofast han har vært gjennom disse årene, og
hvordan valg jeg har gjort har vært ledet av han. Jeg blir rørt når
jeg ser Guds finger i alle aspekt av livet, der valg og prioriteringer
og personlighet henger sammen og Gud bruker det til å forme meg
og føre meg dit han vil ha meg. Han kan bruke meg akkurat slik
jeg er, med feil og mangler, og i hans nåde kan jeg hvile og vite at
jeg er god nok. Det er mitt hjertesukk, at alle må få finne hvile og
ha sin trygghet i Jesus, og med stor frimodighet være den de er
skapt og formet til å være. ■

36

Kari Elisabeth,
Mika, Helena og
Ingrid koser seg
i trehytta bak
huset.
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UNDERVISNING

Ta kontroll i eiget liv

Tekst: Catharina Vae,
catharina.vae@hotmail.com
Catharina Alvseike Vae er gift med Jarle
Vae og har tre barn. Dei bur på Stord i
Sunnhordland.

Krava i samfunnet er mange, ballen rullar fort og det krev
sitt å henge med. Det perfekte livet, jobben, huset,
interiøret, bilen, og så vidare. Materialisme, forventningar,
krav og sjølvrealisering. Vi kan gjerne kalle det
samfunnsånda. Få vil innrømme at ein er med på dansen,
men frukta er likevel godt synleg. Kva er vegen ut i
fridom og fred?
I 5 Mosebok kapittel 28 vers 1–14 får vi ei skildring av dei velsigningar Gud gir til den som er lydig mot Herren. Velsigningane som
versa viser, er løfter frå Gud. Løfte, om velsigningar som skal
komme over den som er lydig mot Han. Eit av løfta i bibelteksten
er at «Herren skal gjera deg til hovud og ikkje hale.» Dette løftet
har mange sider, men i mitt liv er det særleg ei side som har vore
til stor velsigning. Gud har mint meg på at løftet inneber at eg skal
vera hovud og ikkje hale i mitt eige liv.

Jaget
Du har sikkert hatt kjensla, kjensla av korleis livet kan rulle og gå,
og ein blir kasta hit og dit i ein travel kalender. Jobb, skule,
henting i barnehagen, middag, fotballtreningar, pianotimar, foreldremøter også vidare. Eg kan kjenne meg som halen på hunden,
halen som dinglar med, medan hunden spring hit og dit. Det går
akkurat, halen er der. Livet og kvardagen flyg av garde og eg
klarar så vidt å henge med.
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Mange menneske kjenner seg slik i dag. Krava i samfunnet er
mange, ballen rullar fort og det krev sitt å henge med. Det perfekte
livet, jobben, huset, interiøret, bilen, og så vidare. Materialisme,
forventningar, krav og sjølvrealisering. Vi kan gjerne kalle det
samfunnsånda. Få vil innrømme at ein er med på dansen, men
frukta er likevel godt synleg; unge menneske som er utbrent,
sjukemeldingar, skilsmisser, og stress hjå barn, for å nemne noko.
Kristne som vert dregne med i dansen trekker seg gjerne vekk frå
fellesskapet. Det nære fellesskapet med andre kristne tek for mykje
tid, og vert litt etter litt prioritert bort. Det tette og daglege fellesskapet med Gud går same vegen. Til slutt har eg nok med meg og
mitt.

Guds gode plan
Heldigvis har Gud ein betre plan. Det er ikkje meininga at liva våre
skal verta styrt av omstende og samfunnsånda. Jesus er vår Herre,
det er Han vi skal følgje. Han har sett oss fri og velsigna oss med
å vera hovud, ikkje hale. Hovudet styrer og tar kontroll.
Velsigninga gjeld for den som følgjer Hans ord. Det inneber at
velsigninga til å vera hovud, er gitt for at vi skal kunne leve eit liv
etter Hans ord og vilje. Han viser oss kva som er sin vilje,
samstundes gir Han oss autoriteten til å ta kontrollen og styre slik
han vil. Når Gud gir eit løfte, gir Han oss også det vi treng for å
kunne leve ut løftet i praksis, slik at vi får erfare løftets velsigning
i vår kvardag. Vi har det vi treng for å ta kontrollen. Vi har fått
Guds kraft, Den heilage ande, som gir oss kraft og styrke til å leve
det livet Gud har kalla oss til. Ytre press og samfunnsånda har
ikkje makta over oss, vi er fri!

Det er vi som avgjer kva vi vil bruke
tida vår på, og vi vil søkje Guds rike
først.

I praksis
Kva betyr det så at vi tar kontroll og styrer eige liv? I mitt liv betyr
det at eg jamleg må vurdere status. Då eg er gift, er dette noko som
eg og mannen min også gjer saman. Vi stoppar opp og spør oss
sjølv, er vi der Gud vil ha oss eller har vi latt oss påverke av
omstenda rundt oss? Har den travle kvardagen «tatt oss»? Har vi
tett og godt fellesskap med dei Gud har sett oss saman med i
menigheten? Vi har ofte måtta gjort justeringar og endringar for å
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Ytre press og samfunnsånda har
ikkje makta over oss, vi er fri!

komme på rett kurs, særlig når det gjeld tidsbruk. Vi har for
eksempel selt den eine bilen for å få betre økonomi utan å måtte
jobbe meir. Vii set grenser for kor mange fritidsaktivitetar barna
våre kan ha. Det er vi som avgjer kva vi vil bruke tida vår på, og
vi vil søkje Guds rike først. Ein ungdom i fellesskapet sa det så
godt på førreungdomssamling; «Når det er ungdomssamling, då
prioriterer eg det. Det er viktig for meg. Det er ikkje slik at eg
kanskje ikkje kjem, fordi eg skal trene. Eg tenkjer at eg skal på
ungdomssamling, så eg får kanskje ikkje tid til å trene.» Kloke ord
frå ein fjortis. Han har trenarar og vener som oppmodar til mest
mogeleg trening, men han har forstått mykje av kva det vil seie å
vera hovud i eige liv. Han har tatt kontroll.
Medan eg skriv denne artikkelen er vi midt i ein periode med
statusoppdatering. Vi ser at det må gjerast endringar i vår kvardag,
men vi er ikkje sikre på kva alle endringane er. Men, vi er sikre på
at vi vil vera tru mot det ansvaret Gud har gitt oss, og at Gud i sin
nåde vil vise oss vegen. Vi har ofte erfart at nære venner i fellesskapet hjelper oss i desse prosessane. Prosessane fører oss alltid
tettare inn i fellesskapet, nærare Gud og nærare kvarandre.

Guds oppmuntring til deg
Når du les dette, kjenner du kanskje stemma som minner deg om
draumen, oppdraget du brann for. Kallet. Det er Far som kallar deg
til seg. Far som ønskjer tid med deg. Din himmelske far som vil gje
deg fred, glede og frimod.
Gud seier til deg i dag at det er nåde nok til å leve for Han
kvar dag, heile livet. Livet Han har gitt deg gjeld, og held, i alle
livets fasar og situasjonar. Alle dine dagar er skrivne opp i Hans
bok, og dei fekk form før ein av dei var komen (Salme 139,16).
Den planen han har for ditt liv, gjeld i dag!
«Herren skal gjera deg til hovud og ikkje til hale. Alltid skal du koma
høgare, aldri lågare, så sant du lyder boda til Herren din Gud som eg
gjev deg i dag, så du held dei og gjer etter dei.» (5. Mosebok 28:13)
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Eg vil oppmode deg til å stoppe opp og vurdere status. Vær hovud
i ditt eige liv og ta kontroll! Ikkje la samfunnstrendar og ytre
omstende styre. Vær medviten ansvaret og velsigninga Gud har
gitt deg. Det er ikkje noko nederlag å måtte gjere justeringar. Eg
trur alle av og til må gjere justeringar, det er derfor Gud har gitt
oss velsigninga til å vera hovud og ikkje hale. Fridomen og freden
du vil erfare kan ikkje erstattast av noko anna. ■

Livet Han har gitt deg gjeld,
og held, i alle livets fasar og
situasjonar.
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UNDERVISNING

Spare seg til fant

Å velsigne andre gjør godt! Gjerninger gjort med et rent
hjerte gir gode frukter. Både for den som gir, og den som
får. Vi kan gi rikelig av oss selv, helt uten frykt for å bli
utbrent.

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 og er
eldste i menigheten der.

Godt kosthold er en viktig del av et sunt og balansert liv. Sammen
med hvile og trening er maten en nødvendig del i byggingen av
sterke kropper og god helse. Jesus lærte oss at mennesket lever
ikke bare av brød, men av hvert ord som går ut fra Guds munn.
Slik viste han oss viktigheten av å nære seg av Ordet. Kjenne
Ordet, og daglig vokse ved det.
Men Jesus sa også at «Min mat er å gjøre det han vil, han som
har sendt meg, og fullføre hans verk.» (Joh 4,34). Mens disiplene
bekymret seg for jordisk mat og drikke, ble Jesus mettet ved at han
levde ut Guds kall og berørte mennesker med kraft og kjærlighet.

Brennende i Ånden
Hver eneste disippel er unik, både med tanke på utrustning og kall.
Alle har fått nåde fra Gud til å kunne berøre og bygge opp andre
mennesker. Romerbrevet kapittel tolv lærer oss at vi skal være
ivrige, ikke lunkne. Dette er uavhengig av hvilket uttrykk kallet
vårt har, og hvilke erfaringer vi sitter med. Ikke ut fra hva
mennesker måtte finne på å mase om, men til etterfølgelse av det
Jesus sa: «Min mat er å gjøre det han vil.» Paulus avslutter brevet
til romerne med følgende ord:
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«Vær brennende i Ånden, tjen Herren!» (Rom 12,11).

Overforbruk
Av og til hører jeg om kristne som er utbrent. Som i overmot,
gjerne på andres initiativ, har utsatt seg selv for et overforbruk av
tid, krefter og energi. Det er ikke det Paulus mener med å være
brennende i Ånden. En viktig side av å være disippel, er å tjene.
Tjene med den nåde som er gitt oss, i kjærlighet til Jesus, og ut fra
hans kraft. Den siste tiden har media på forskjellig vis drøftet kristent engasjement. Noen ungdommer har opplevd at det ble stilt
sterke forventninger som førte til at de tjente over evne, og satt
igjen utslitt og desillusjonert. Denne artikkelen er i utgangspunktet
ikke en kommentar til dette, men det er viktig å sørge for god
balanse i livet.
Likevel kan frykten for utslitthet føre oss inn i en livsstil der
jeg beskytter meg selv og mine, framfor å by på meg selv i tro på
Guds nåde. Men det er ikke en bedre vei. En eldre dame jeg kjente
pleide å si: «Den som gir til han tigger, han skal bankes til han
ligger». Mulig det er noe i det, men det er uansett ikke noe bedre å
ende opp med å «spare seg til fant».

Som kristne kan vi investere i å bygge
opp andre mennesker, i en trygg
forvissing om at det gir god avkastning,
også for en selv.

Spare eller investere?
«Én strør ut og får mer igjen, en annen er gjerrig og ender i fattigdom.
Den gavmilde får gode dager, den som øser ut til andre, får rikelig
tilbake». (Ordsp 11,24–25)

Dette handler ikke bare om penger. Det handler like mye om fokus
og prioriteringer. Som kristne kan vi investere i å bygge opp andre
mennesker, i en trygg forvissing om at det gir god avkastning,
også for oss selv. I dagens økonomi er sparerenta i underkant av
to prosent. Den er lavere enn forventet prisstigning, noe som gjør
at penger på en sparekonto nærmest er for tap å regne. Investerer
du derimot pengene, enten i hus, fond eller forretning, kan du sitte
igjen med god avkastning i løpet av kort tid. Slik kan det være
også med tanke på involvering i andre mennesker. Manglende
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initiativ, for eksempel på grunn av frykten for slitenhet, kan gjøre
at vi sparer oss selv unødvendig mye. Men på den måten kan vi gå
glipp av store velsignelser. Sparing er ikke nødvendigvis veien til
god avkastning.

Vi investerer det som Gud har
investert i oss, i stedet for å streve i
egen kraft.

Gode forvaltere
Som gode forvaltere må vi ha et sunt forhold til arbeid, fritidsaktiviteter og hvile. Vi må sørge for at det er god tid til avspenning,
både for kropp og sjel. Samtidig kan vi ikke fjerne Gud fra regnestykket. Skulle vi tenke rent menneskelig, måtte vi være veldig
varsomme med bruken av krefter. Men vi tjener en Gud som har
lovt oss at de som søker hans rike først, skal få alt det andre i
tillegg (Matt 6,33). Derfor trenger vi å kjenne Guds vilje for våre
liv. Vi må gå for hans kall og hans vilje. Nidkjære. Fulle av glede
og overgivelse.

Glede!
I Jesu lignelse om talentene kan vi finne noen viktige prinsipper
(Matt 25,14–30). Tjenerne fikk talentene fra sin Herre. De skulle
ikke investere sine egne midler, men av det deres Herre gav. Slik er
det med oss også. Vi investerer det som Gud har investert i oss, i
stedet for å streve i egen kraft. Også Herren hadde forventninger
om avkastning, og holdt derfor regnskap etter at han hadde
kommet tilbake. De to som hadde investert godt og fått avkastning,
ble satt over mer. I tillegg ble de invitert inn til gleden hos sin
Herre. Det Gud har investert i oss, har han gjort med forventning
om avkastning. Når han ser det, setter han oss over enda mer. Og
hele tiden kan vi glede oss i fellesskapet med han.

Sunn livsstil
Vi vet at kroppen trenger trening. Vi er skapt til å bevege oss. Men
etter en åttetimers arbeidsdag, middagslaging, oppvask og leksehjelp med barna, kan tanken på trening være fryktelig tung. Men
trening skaper mer energi. Ikke akkurat når du snører skoene på
deg, eller når du tar sykkelen fatt. Energien kommer etterhvert, og
i hvert fall dersom treningen blir en fast del av en sunn livsstil.
Slik er det også med de gjerningene Gud gir oss å gjøre. En liten
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tanke, inspirert av Gud, kan fort drukne i alle hverdagens gjøremål.
Og etter en lang dag, kan vi føle oss alt for sliten til å ta tak i det
Herren sa. Men som Jesus sa, er vår «mat å gjøre det han vil!» På
samme måte som løpeturen etterhvert oppleves forfriskende, slik er
det når vi bestemmer oss for å gjøre enkle gjerninger basert på vårt
kall og i hans kraft.

Gode gjerninger roper høyt
I evangeliet etter Matteus sier Jesus følgende:
«Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.
Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei,
man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal
deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene
dere gjør, og prise deres Far i himmelen!» (Matt 5,4–16).

Det er noen gode gjerninger som skal gjøres. Og med en helt klar
hensikt. Det skal føre til at mennesker priser vår Far i himmelen!
Vi lever i en tid der mange vil henge ut kristne på bakgrunn av
teologi, livsstil og uttrykksmåter. Dette skjedde også på Jesu tid
også, så det burde ikke overraske oss. Da burde vi i hvert fall sørge
for at våre gode gjerninger roper høyere enn alt annet.

På samme måte som løpeturen
etterhvert oppleves forfriskende, slik er
det når vi trosser vårt eget for å gjøre
enkle gjerninger basert på vårt kall og
i hans kraft.

Helhjertet
I brevet til kolosserne sier Paulus:
«Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke
mennesker dere tjener.» (Kol 3,23).

Til og med i et ansettelsesforhold, med arbeidsgiver, stillingsbeskrivelse og lønningsdag, skal det gjøres helhjertet for Herren. Motivasjonen er ikke karriere, lønnsøkning eller rosende ord.
Motivasjonen ligger i å være til behag for Gud. Slik er det også
med de hverdagslige gjerningene som Gud har lagt ferdige for oss.
Dersom vi motiveres av menneskelige aspekter, vil vi helt sikkert
bli slitne og skuffede. Men hvis vi gjør det for Herren, vil styrke og
glede være umiddelbare resultater.
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Den som gir, han får
Som disippel av Jesus må vi ta noen grunnleggende valg. Vi må
tjene Gud, ikke mennesker. Vi må ta styring over tid og krefter. Vi
må kjenne egne begrensninger og muligheter, Guds kall og den
utrustning som ligger i oss selv. Og så må vi kjenne vår plass på
Jesu kropp, de lemmene som ligger nærmest, og deres komplementære ferdigheter. Med utgangspunkt i at den som gir han får
(Ordspr 11, 25), kan vi frimodig by på oss selv, helt uten frykt for å
bli utbrent. Vi kan sammen med resten av menigheten stå fram
som en kropp som brenner av kjærlighet for mennesker, der vi ikke
reserverer oss eller sparer oss i frykt for slitenhet eller manglende
overskudd. Den som gir, han får! ■

Da burde vi i hvert fall sørge for at
våre gode gjerninger roper høyere
enn alt annet.
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UNDERVISNING

Jesus Kristus er verdens håp

Hva skal vi med Jesus hvis vi bare har et liv før døden? Er
evangeliet bare en livsløgn som hjelper svake mennesker
ut av rus og eksistensielle kriser? Det er heldigvis ikke slik
Bibelen framstiller evangeliet. Bibelen gir oss et
grensesprengende framtidshåp.
Tekst: Arne Olav Røe,
arneolavroe@gmail.com

«For vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus og om den kjærlighet
dere har til alle de hellige, den som springer fram av håpet. Det dere
håper på, ligger ferdig for dere i himmelen.» (Kol 1,4–5, BS1978)

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

Vårt håp er ingen politiske eller filosofiske teorier, men Jesus
Kristus. Til hans navn skal folkeslagene sette sitt håp (Matt 12,21).
Det kristne håpet springer ut fra det Jesus har gjort for oss. I håpet
er vi frelst (Rom 8,24). Det han påbegynte for 2000 år siden vil han
fullføre. Det er dette håpet som er gjort klart for oss i himmelen.
Det er ikke fullført ennå, men er noe vi lengter etter med tålmodighet (Rom 8,18–25). Fordi vi ser fram mot det håpet Bibelen gir
oss, velger vi å leve i tro og kjærlighet. Disse tre tingene er grunnleggende i den kristne troen, og henger uløselig sammen (1 Kor
13,13; Kol 1,4–5; 1 Tess 1,3; Hebr 11,1).
Det betyr at håpet evangeliet gir er viktig og relevant for alle
mennesker, enten de er rike eller fattige, syke eller friske, religiøse
eller sekulære. Det avhenger ikke av folks behov for å være religiøse eller å tilhøre et trygt og godt miljø. Budskapet om hva Gud
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har gjort og vil gjøre gjennom Jesus Kristus (både fortid og
framtid), er noe alle mennesker må ta stilling til.
Det kristne håpet er derfor et grunnleggende premiss for hele
vår tilværelse. Det gir oss et verdensbilde som fargelegger alle
sidene ved livet vårt. Derfor ber Paulus at Gud skal gi oss lys, slik
at vi kan forstå hvilket håp vi er kalt til (Ef 1,18). La oss se
nærmere på hva Bibelen sier om det kristne håpet – de framtidsforventningene Bibelen gir oss grunnlag for:

Håpet gjelder ikke bare dette livet
I Vesten er den sekulære og materialistiske1 tankegangen på offensiven. I det verdenssynet tror man ikke på noe liv etter døden, der
gjelder kun livet her og nå. Derfor sier Paulus at verden er uten
håp (Ef 2,12; 1 Tess 4,13). Ateismens håpløse evangelium er at
mennesket er alene i en meningsløs og urettferdig verden. Selv om
også mange velmenende ateister appellerer til å arbeide for en
bedre verden, står man maktesløs overfor dem som heller vil dyrke
sine egeninteresser, sin egen lykke og materielle velstand. Denne
virkelighetsforståelsen gagner den rike og ressurssterke befolkningen i Vesten (hvor ateismen også står sterkest), mens fattige og
ressurssvake mennesker faller utenfor som tapere.
Dersom vi ukritisk godtar denne virkelighetsforståelsen, framstår evangeliet ynkelig og puslete (1 Kor 15,19). Da «godtar» ikketroende evangeliet i beste fall som en god livsløgn som kan hjelpe
svake mennesker til å karre seg gjennom livet. Det er heldigvis ikke
slik Bibelen framstiller evangeliet. La oss derfor se nærmere på det
framtidshåpet Bibelen gir oss:

Håpet evangeliet gir er viktig og
relevant for alle mennesker, enten
de er rike eller fattige, syke eller
friske, religiøse eller sekulære.

1. Håpet om at Jesus skal komme tilbake:

En grunnleggende forventning hos alle kristne i verden er at Jesus
skal komme tilbake for å dømme levende og døde (Matt 24,30; 1
Kor 15,23; 1 Tess 4,16). Ingen vet når det skal skje, men Jesus sier
at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag før enden kommer
(Matt 24,14). Derfor lever vi i tro, kjærlighet og gudsfrykt, vi vet at
vi skal få igjen etter det vi har gjort (1 Pet 1,17; Tit 2,12f; Fil 2,12).
Til og med muslimene tror på Jesu gjenkomst, og holder av en tom

1) Materialisme er en filosofisk retning som
hevder at det vi kan registrere gjennom våre
fysiske sanser og gjennom vitenskapelige
undersøkelser er det eneste som finnes. Den
avviser alle overnaturlige forklaringer, og
mener at alle fenomener vil la seg forklare
vitenskapelig.
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grav ved siden av Muhammeds grav i Medina. Den har ikke Jesus
tenkt å bruke!
2. Håpet om oppstandelse og evig liv:

Til og med muslimene tror på Jesu
gjenkomst, og holder av en tom
grav ved siden av Muhammeds
grav i Medina. Den har ikke Jesus
tenkt å bruke!

Evangeliet er at Jesus har stått opp fra døden. Gjennom bøkene i
Det nye testamentet legger apostlene all sin troverdighet i å fastslå
at dette faktisk skjedde. Paulus omtaler omkring 500 mennesker som
så Jesus etter oppstandelsen (1 Kor 15,5–8). Jesu oppstandelse
handler ikke bare om et lik som ble levende igjen. Dette handler om
etableringen av en ny menneskeslekt i Kristus, ikke Adam. Jesus
kalles derfor den førstefødte i Guds store familie (Rom 8,29; Kol
1,15.18; Hebr 1,6; Åp 1,5). I den kommende oppstandelsen vil Gud
forene levende og døde sammen inn i det evige livet han har lovt.
Dødens evne til å holde himmel og jord – Gud og mennesker adskilt
fra hverandre er i ferd med å ebbe ut. Jesus overvant dette skillet da
han ble reist opp til et oppstandelsesliv hvor det himmelske inntar
jorden (2 Tim 1,10).
3. Håpet om dom og rettferdighet:

Bibelen viser oss at Gud er en dommer (Hebr 12,23; Jak 4,12). Med
andre ord – Gud omtaler seg selv som garantisten for at det skal
komme en dag med rett og rettferdighet. Gud har garantert en dag
hvor det blir et oppgjør med all ondskap og urett. Dette er et viktig
budskap for alle som etterlyser rettferdighet i en verden full av
lidelse. Samtidig ber han oss om å tilgi andre og gi slipp på vårt
behov for å hevne urett (Matt 18,21–35), og heller overlate dommen
til han som skal dømme alle mennesker rettferdig. Slik han har tilgitt
oss, skal vi også tilgi hverandre (Matt 6,14–15; 18,21–35; Ef 4,32).
4. Håpet om verdensfred:

En av de sterkeste Messiasprofetiene finner vi hos profeten Jesaja
2,1–5. Der står det at Gud skal dømme mellom folkeslag og avslutte
all krig (se også Sak 9,10; 14,1–9). Når ortodokse jøder avviser at
Jesus er Messias, er det hovedsakelig med bakgrunn i at de ser at
denne profetien ikke ble oppfylt fullt ut for 2000 år siden. Jesus
lovte heller ikke noen avslutning på krig og konflikt ved sitt første
komme (Matt 24,3–51). Lignelsen om ugresset i hveten viser at
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ondskapen og Guds rike vil vokse side om side helt fram til den
endelige dommen kommer (Matt 13,24–30). Det betyr ikke at vi skal
sitte passive og se at ondskap vokser rundt oss, og vente på at Jesus
ordner opp. Bibelen oppfordrer til å kjempe kompromissløst mot
ondskap og urett, fordi vi har et håp om en dag vil Jesus komme
tilbake og bringe fullkommen fred og rettferdighet til jorden.

Altomfattende evangelium
Det kristne håpet har enorme konsekvenser. For mennesker som
faller utenfor i denne verdens jag etter egeninteresse, makt, suksess
og lykke, skaper forventningen om en kommende oppstandelse og en
rettferdig dom framtidshåp. Historien om den rike mannen og
Lasarus viser Guds barmhjertighet mot fattige og lidende mennesker,
mens at han forventer mer av rike og ressurssterke mennesker (Luk
16,19–31). Dette er en integrert del av evangeliet om Guds rike, fordi
Jesus befaler alle mennesker å vende om fra synd og gjøre godt mot
andre – ut fra de evner og forutsetninger hver enkelt har (Luk
21,1–4; 2 Kor 8,1–15). Vi er kalt til å hjelpe fattige uansett årsaken
til deres fattigdom (Ord 14,31; 21,13; Gal 2,10). Vi tror ikke på at
mennesker får det de fortjener (jf. buddhismens prinsipp om karma),
men vi tror på nåde fra Gud.
Dette viser det grenseoverskridende håpet evangeliet om Guds
rike gir. Islam, nasjonalistisk jødedom og nominell2 kristendom
tegner et bilde av en Gud som favoriserer spesielle etniske eller religiøse grupperinger – en urettferdighet mange gjennomskuer. Derfor
framhever Paulus at frelse kun kommer ved tro på Jesus Kristus –
uavhengig av hva slags etnisk eller religiøs bakgrunn man har (Rom
3,9–30). Ved Den hellige ånds hjelp motiverer denne troen oss til å
gjøre godt mot andre (Jak 2,14–26).
Budskapet om Guds rike og Jesu gjenkomst representerer derfor
en konfrontasjon med urett og maktmisbruk i denne verden. Det
motiverer oss til å jobbe for å utbre evangeliet om Guds rike og hans
rettferdighet i samfunnet, og ikke tenke at vi skal bli rykket bort fra
uretten i verden til en himmelsk og utenomjordisk evighet. Samtidig
skaper evangeliet håp og utholdenhet i møte med forfølgelse,
prøvelser, urett, ondskap, dødsfall, sykdom, motgang og medgang
(Jak 1,3; Rom 5,2–4; Hebr 6,11f; 10,36f). ■

Jesu oppstandelse handler
ikke bare om et lik som ble
levende igjen. Dette handler
om etableringen av en ny
menneskeslekt i Kristus.

2) Nominell: som gjelder (bare) i navnet, til
forskjell fra reell, virkelig.
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FOKUS

LIVSRYTME

Vi lever i et travelt samfunn. Konstant påkoblet, endeløse inntrykk og forventninger fra
mengder av kanaler. Vi har akkurat like mye tid nå som for 100 år siden – 24 timer i døgnet,
men mange opplever hverdagen som stadig mer stressende. Som venner av Jesus hører vi hans
kall til å stoppe opp, ta av oss på beina, sette oss ned og fokusere. Her er jeg, Herre. Jeg skal
ingen steder. Tal, din tjener hører.
Fokusdelen i dette nummeret av FOLK belyser hvordan vi kan møte en travel hverdag med
himmelsk hvilepuls.

UNDERVISNING

Livet i eit norgesglas

Eg er klar til naturfagseksperimentet på labben. Elevane
kjem inn i rommet og det tomme norgesglaset står klart.
Kor mange tomatar går det i dette glaset? Elevane
diskuterer og me prøver. 7 tomatar og så er det fullt. Bak
kateteret har eg gøymt to esker med erter. Det er ikkje
heilt fullt. Det er no plass til nokre erter også.
Tekst: Astrid Elin Lønning,
astridelinl@gmail.com
Astrid Elin er gift med Jan Sigve
og mor til tre. Er med i menigheten
Kristent Fellesskap på Stord og elskar
å treffa nye menneske. Arbeider på
vaksenopplæring for framandspråklege.

Ordet om korset

Foto: Jan Sigve Hystad

Me fyller erter opp i glaset til det er heilt fullt. Eller er det fullt?
Elevane byrjar å bli mistenksame no. Eg hentar fram posen med
sukker. Jammen er det ikkje berre plass til mest eit heilt kilo sukker
også. No er det fullt eller? Ikkje heilt. Ei halv mugge med vatn går
faktisk også oppi. Naturfagseksperimentet «stoff har rom» frå molekyllæra på ungdomsskulen talar til meg.

Travelt?
Dei fleste i min alder og livssituasjon med jobb og små barn kan
kjenna på tidsklemma. Etter ein hard dag på jobb ventar ungane
klare for nye eventyr; lekser, trening, pianotime, hus og heim og
middagslaging. Midt i alt dette er det viktigast for meg å leva for
Jesus og å nå ut med evangeliet til heile verda. Det kan verka
ganske overveldande? Korleis får eg tid til alt?

Gud har gitt oss god tid
For nokre år sidan tala Gud til meg om at han ikkje ville at eg
skulle ha det travelt. Gud hadde ikkje berre gitt meg tid, men god
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Elevane er klar for naturfagsforsøket «Stoff har rom».
Tema: Molekylære

Elevene diskuterar kor mange tomater
det er plass til i glaset.

tid. Ikkje berre til meg, han har gitt alle god tid. Eg måtte ta eit
oppgjer med det å ha det travelt. Dersom eg sender signal til alle
om at eg har det travelt, gjer eg meg sjølv ganske utilgjengeleg. Eg
vil jo ikkje det. Paradoksalt nok lever me i eit tid med mange hjelpemiddel som skal gi oss betre tid. Berre tenk på korleis det måtte
vera før i tida å stå i elva og vaska kvar ein sokk for hand? Eg er
evig takknemleg for vaskemaskinen og støvsugaren. Me har heller
aldri hatt meir ferie. Gud har kalla oss til å forvalta den tida han
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har gitt oss på ein god måte. Å heile tida seia til meg sjølv og
omverda at eg har dårleg tid gjer at eg får dårleg tid.

Behovsstyrt eller verdistyrt liv
Korleis finn ein tak i desse nøklane til god tid? Nøklane til eit liv,
der ein kan leva i det Gud har kalla ein til resten av livet? Då eg
vart kjend med Kristent Nettverk kring 2002 hadde apostlane og
profetane funne fram til ulike verdiar som gjekk som ein raud tråd
i heile Bibelen. Me var opptekne av verdiar. Mange rundt oss levde
behovsstyrte liv. Det enda sjeldan godt. Nokre vart utbrende eller
desillusjonerte. Det er så enorme behov og ingen kan løysa alle
desse behova åleine. Me var forholdsvis nygifte og opplevde at
Gud kalla oss til å planta menighet og vårt første barn var i vente.
Me innsåg at å leva verdistyrt kunne hjelpa oss i det lange løp.
Verdiane har hjelpt oss til å kalibrera livet vårt.

Søk først Guds Rike
Naturfagseksperimentet frå ungdomsskulen har lært meg at eg må
prioritera. Bibelen seier:
«Søk først Guds Rike og Hans rettferd, så skal du få alt anna i tillegg».
(Matt 6,33)

Kor mange tomater er det plass til i glaset?
Sju tomater og så er det fullt.

Kva er tomatane i våre liv? Ved å plassera desse først får eg også
plass til erter og sukker, som for min del er å lufta joggeskoa og
kreative krumspring. Livet mitt er heilt. Det er ikkje oppstykka i
jobb, familie, trening, Jesus og menighet. Eg lever med Jesus 24/7.
Eg lever med Jesus i jobben min, i familien min, på trening og i alt
eg gjer. Denne måten å leva på er frigjerande for meg. Det er ikkje
slik at jobben kjem i vegen for å leva med Jesus. På jobb er eg ein
Guds Rikes representant, med Guds Rikes standard på arbeidet mitt
og i relasjonane mine. Det er heller ikkje slik at menigheten tek all
mi fritid. Jesus eig heile tida mi.
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Har vi plass til erter også?

Stå på begge beina.
Ein kan heller ikkje velja ein verdi og gi denne all fokus. Då kan
ein få eit liv der ein berre søkjer Gud ord og les i Bibelen. Korleis
kan ein då nå andre med evangeliet? Me treng å sjå at alle
verdiane er viktige. Du kan kanskje stå på eit bein, men det er ikkje
så lett å koma seg framover. Me treng ein heilskap som gir oss
berekraft i det lange løp.

Nokre tomatar vil ut og opp
Eksperimentet lærte meg ein ting til. Når det går ei tid, er det som
om tomatane vert pressa oppover. Sukkeret og ertene set seg godt
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på plass i botn av glaset og pressar tomatane oppover. Dei viktige
verdiane kan bli drivne opp av glaset av umedvitne tidstjuvar i
livet vårt. Det kan vera mediabruken min. Må berre sjekka facebook, sjå nyheiter eller ein serie på TV. Det kan også vera at dei
viktige verdiane i livet mitt blir fortrengde av at eg ikkje er
medviten nok. Eg fell tilbake til å gjera det som er naturleg enkelt
for meg og som ikkje nødvendigvis er rett prioritering. I personlegdomen vår har me styrkar og svakheitar. Det er noko som ligg
naturleg for meg. Me synest for eksempel at det er gøy å ha besøk
og blir fort kjende med nye menneske. Det er lett. Det skjer av seg
sjølv. For meg har det alltid vore utfordrande å få setja meg ned og
lesa Guds Ord og søkja Gud i stillheit. Eg er den typen som må få
ting gjort først, før eg kan setja meg ned. For at Guds ord skal få
nok plass i livet mitt må eg omorganisera tenkinga mi. Det er
viktig å lesa Guds ord først, før klesvask og rydding.
I samfunnet er det eit press på Guds Ord som autoritet. Me
treng å halda lydnad mot Guds ord høgt sjølv om det talar mot det
politisk korrekte og kulturelt naturelege.

Menigheten er vår fargerike store familie
Menigheten er vår store familie. Det betyr at me stiller opp for
kvarandre. Me treng å vera opne kring behov og prøva å sjå korleis
me kan hjelpa våre søsken. Dette gjeld både praktisk, åndeleg,
økonomisk og relasjonelt. I ein kultur der ein skal framstå som ein
klarar alt sjølv, kan dette vera utfordrande. I familien derimot kan
ein koma i joggebuksa og vera litt pysjen. Eg er ikkje her for å visa
fram eit glansbilete av meg sjølv.
Familiegudsteneste eller familieleir er ikkje berre for småbarnsfamiliar. Det er eit uttrykk for at Gud har sett oss saman som ein
stor familie. «It takes a village to race a child» (Afrikansk ordtak).
«Det tek ein heil menighet for å oppdra eit barn».
Samanlikning og uniformering er ikkje frå Gud. Gud har skapt
oss heilt forskjellige. 7,4 milliardar forskjellige individ. Guds Rike
har ikkje eit bestemt uttrykk. Me treng mangfald og kreativitet, rett
og slett fordi me skal vera eit avbilete av Skaparen.

Me fyller erter opp i glaset til det er heilt
fullt.
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Fram med sukkeret!

Prioritering!
Det er viktig å vera til stades når familien samlast. Gudstenester og
samlingar er noko me prioriterer og gleder oss til. I husmenigheten
vår har me familiesamlingar på ettermiddagen. Då tek ungane fri
frå ballett, piano og fotball. Det finst ikkje ein dag det passar for
alle, men me rullerar på dagane slik at det ikkje alltid går ut over
ein. Me må læra barna å prioritera frå ein er liten. Det er ikkje
noko ein lærer når ein blir vaksen utan å ha øvd som barn. Alle
har ansvar og deltek. Alle er viktige.
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Då me planta menighet opplevde me at Gud viste oss at
heimen vår var utgangspunktet. Det var eit organisk liv. Menighetsliv som tidlegare hadde hatt utgangspunkt i menighetslokalet
vart no levd i heimen. Det er supert å planta menighet i småbarnsfasen. Då må ein i stor grad bruka tida i heimen. For oss som kjernefamilie er det også viktig å bruka tid saman. Me som ektepar
treng å prioritera kvarandre. Me treng tid til å snakka saman og til
å gjera ting saman som byggjer oss sterkare i lag. Mange ektepar
opplever kommunikasjon som ei stor utfordring. Då er det godt å
ha andre i storfamilien som kan hjelpa oss og styrkja oss. Me er
ikkje berre eit par, men også enkeltindivid.

Berekraftig liv med livslangt kall
Då eg vart kjærast med Jan Sigve og såg at han hadde eit sterkt
kall frå Gud vart eg redd. Eg hadde sett andre Guds menn med
sterke kall som var så opptekne av kallet sitt at det gjekk ut over
familie og ekteskap. Å ta vare på familien, å prioritera turar og
opplevingar er derfor viktig for oss. Me er ikkje berre kalla til å
starta, men til å ta vare på oss sjølve slik at me kan fullføra løpet
(Apgj 20, 24–28).
I fellesskapet på Stord har Gud, gjennom profetiske ord, snakka
til oss om at barna skal kjenna kvarandre. Venskap er viktig.
Trygge, varme relasjonar kjem ikkje av seg sjølv, men krev tid.
Difor er det viktig at barna treffer kvarandre utanom gudstenester
og samlingar slik at dei kan byggja sterke venskap mellom søsken.

Nå må vel glaset være fullt?

Nå ut!
Korleis skal me få tid til å nå heile verda med evangeliet?
Oppdraget er overveldande. Ønske om å nå ut med evangeliet til
naboar og vener krev prioritering. Me må gripa tida. Me må planlegga og søkja Gud for kven me skal treffa og bruka tid saman
med.
Gud har kalla oss til å vera Guds Rikes representantar same kor
me er. Dette gir oss mange sjansar gjennom ein dag. Eg treng å
vera oppmerksam på kva eg seier og gjer på jobben. Korleis møter
eg andre foreldre på treningar med barna. Er eg alltid den travle og
utilgjengeleg? Har eg tid til å tilby ein kopp te eller kaffi til
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Ei halv mugge med vatn går faktisk også oppi.
Det var meir plass i glaset enn elevane først
trudde.

foreldre som skal henta barna? Tar eg kontakt når ein kollega
opplever krise i livet? Omsorg og hjelp kan gi menneske eit møte
med Guds Rike gjennom oss.

Autoritet og ansvar
Me har opplevd det som frigjerande å leva under tilsyn. Å ha
nokon å dela liv med er viktig for oss. Eldste og apostlar som
kjenner oss og veit kor skoen trykkjer. Å ta dei inn i viktige val i
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livet vårt er viktig. Dei hjelper oss med å tenkja langsiktig og berekraftig og er med på å hjelpa oss til å fullføra løpet.

Eit verdistyrt og attraktivt liv
Eit liv med Jesus er eit attraktivt liv. Det er ikkje alltid eit enkelt
liv. Mange gonger kan ein kjenna at ein ikkje strekk til, at bekymringar tek meg eller at ein kan bli styrt av materialisme (Matt
13,3–23). Livet med Jesus er ikkje eit liv utan sorg og liding, men
det er eit liv der Jesus alltid er med(John 14,18). Livet med Jesus
gir perspektiv og meining (Rom 14,8, Gal 2,20). Jesus forlet oss
ikkje for å vera åleine. Han gav oss den heilage Ande.
Eg vil oppmuntra deg til å kalibrera livet på verdiane i Guds
Ord og til å leggja dei først i glaset. Eg ber om at det skal verta
frigjerande for deg. Hugs at små justeringar kan bety mykje.
Dersom du er i seglskuta på veg ut Oslofjorden og set kursen mot
New York vil berre to graders feil navigasjon gjera at du havnar i
Boston. Små justeringar er ofte det som skal til for at du skal treffa
målet. Ver kjapp med å justera. Det gjer ein mindre sliten. Å leva
verdistyrt gir treet djupe røter som held i stormen. Høg seglføring
krev djup kjøl. ■

Kva er tomatane i våre liv?
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INSPIRASJON

Puslespillbrikkene

Livet består av mange brikker – mange ting vi kan være
opptatt av, mange ting vi kan gjøre. Det er noen få ting
som er livsviktige for vårt liv som Jesus etterfølgere. Disse
kalles vi til å holde urokkelig fast ved.

Tekst: Øivind Augland

Ordet om korset

Øivid Augland er pastor i Hånes
frikirke og menighetsplanter med
mange års erfaring. Han er også daglig
leder i menighetsplantingsnettverket
DAWN Norge. Øivind er gift med Linda
og sammen har de fire barn.

For flere år siden satte jeg meg ned ved kjøkkenbordet hjemme.
Det var en slik dag da skydekket lå lavt både ute og inne. De
mange ufordringene i livet var krevende. Jeg begynte en indre
dialog med Gud og undret på hvordan han så på livet mitt. Da fikk
jeg se livet mitt som et flatt puslespill liggende utover bordet. Brikkene var mange og representerte de ulike områdene i mitt livs
puslespill.
Barna, foreldre og svigerforeldre, barnas skolegang, hobbyer
og mitt personlige og familiens åndelige liv, fritidsaktiviteter, tidligere og nye venner, naboene, egne hobbyer (en svært liten brikke),
økonomien vår, bilen, jobben (for meg flere jobber), kollegaene,
familiens menighetsliv osv.
De mange brikkene som lå utover bordet skulle danne et bilde.
Jeg tenkte: Hvis dette er ditt bilde av mitt liv er det ikke lett å se
en helhet. Brikkene sprikte. Jeg fortsatte min samtale med Gud og
spurte: Er dette puslespill ditt for livet mitt? Jeg prøvde å «tvinge
brikkene på plass». Bildet forble sprikete og uklart. Det var da Gud
henledet oppmerksomheten min på den yngste sønnen som på det
tidspunkt nærmet seg to år.
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Å samle livets puslespillbrikker
Vi lever i en veldig spennende og utfordrende tid. En tid der forandringstakten og valgmulighetene øker for hver dag. Dette gjør at
mange familier opplever et stort press. Hverdagens prioriteringer
blir en stor utfordring.
Jeg har kjent det på kroppen selv som ektemann og far til fire
barn som nå er i alderen 15–22 år. Det er ikke alltid lett å få alle
livets puslespillbrikker på plass. En venn av meg har sagt: «Familien oppleves mer og mer som en jernbanestasjon, folk kommer og
går hele tiden. Vi ser hverandre, men gjør vi det i virkeligheten? Vi
kjører barna hit og dit, men opplever liten samling og enhet.» Har
du merket noe av det?
Jeg er overbevist om at vår tid roper etter en ny og enklere
livsstil som hjelper til etterfølgelse av Jesus Kristus i hverdagen. Et
liv der vi som mor og far tar vårt ansvar i å «lære barnet den vei
det skal gå»(Ordspr 22,6). Jeg er overbevist om at du også har
ønske om at: «Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren!»(Josva 24,15).
Barna har lært meg svært mye om å tro og om å leve. Det var det
som skjedde den dagen ved kjøkkenbordet, da Gud henledet
oppmerksomheten min på den yngste sønnen min.
Han satt med sitt eget puslespill: «Pyramidepuslespill». Puslespillet besto av en kloss med hjul på. Midt på klossen var en stang
som stod rett opp. Brikkene hadde hull i midten. Han tok hver
brikke og tredde dem over stangen. Etter hvert ble det en flott
pyramide i flere farger. Selv om han var liten var det ingen
problem å få helhet i puslespillet. Det var da Gud sa til meg: «Det
er mitt puslespill for ditt liv, Øivind». Jeg ble usikker. Jeg fortsatte
min indre dialog. Hva mener du Gud? Da henledet han oppmerksomheten min til ordene fra Apostlenes gjerninger:

Jeg er overbevist om at vår tid
roper etter en ny og enklere livsstil
som hjelper til etterfølgelse av
Jesus Kristus i hverdagen.

«De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved
brødsbrytelsen og ved bønnene.» (Apgj 2,42)

Jeg forstod med en gang det Gud ønsket å si meg. Det finnes et
sentrum i min og familiens tilværelse. Det finnes et sentrum som
mitt livs puslespillbrikker kan finne sin naturlige plass rundt. Noe
som gir hjelp til å samle alle brikkene, uansett hvor mange de er.
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Det handlet ikke om å tvinge brikkene sammen, men om å finne
det naturlige sentrum som holdt dem sammen.
Jeg begynte å forstå hva Gud ville si til meg gjennom sønnen
min og puslespillet hans. Det er mange ting vi kan være opptatt av,
mange ting vi kan gjøre. Det er noen få ting som er livsviktige for
vårt liv som kristen familie og Jesu etterfølgere. Disse kalles vi til å
holde urokkelig fast ved. Men hvorfor er det som skal være så
enkelt ofte så vanskelig? Hvorfor er det så vanskelig å samle alle
brikkene i mitt livs puslespill?

Å holde urokkelig fast ved

Det handlet ikke om å tvinge
brikkene sammen, men om å finne
det naturlige sentrum som holdt
dem sammen.

Som barn lærte jeg at dette kalles «de fire B–er»: Bønn, Bibel,
Brodersamfunnet og Brødsbrytelsen. Det som jeg ikke lærte, men
som jeg senere har erfart, var at disse fire områdene ikke kom av
seg selv. Det blir ikke en naturlig del av familiens liv hvis vi ikke
velger å holde urokkelig fast ved dem. Bibelen sier at de holdt
urokkelig fast ved disse områdene. I andre oversettelser står det
«trofast holdt de seg til». Ordet er et partisipp og understreker noe
vedvarende. Hvis en ikke aktivt, bevisst og vedvarende holder fast
ved disse fire områdene, vil det naturlig være at en mister taket i
dem. De forsvinner fra prioriteringene i det daglige liv. Det blir
ingen tid igjen til prioritering av disse områdene i eget eller familiens liv i en vanlig uke. Har du erfart det?
I møte med mange menighetsledere i Norge opplever jeg at
spørsmålene bare har tiltatt i de senere årene. Ingela Wahl fra
Sverige stiller de sammen spørsmålene. Hun har skrevet boken med
tittelen «Alle åldrars församling»: «Det var en person som sa: «Om
pinsebevegelen hadde nådd alle sine barn og barnebarn hadde det
vært to millioner pinsevenner i Sverige i dag». Jeg vet ikke om det
er mulig å måle statistisk, og tallene stoler jeg vel ikke helt på,
men det gav meg svært mye å tenke på.» Spørsmål dukker opp.
Hvordan blir troen gitt videre til den neste generasjonen? Hva vil
det si å være en familie som sier: «Jeg og mitt hus vil tjene
Herren»?
For flere år siden skrev jeg ned hva 242 kunne bety for oss
som familie og jeg har prøvd over mange år å leve i henhold til
det. Jeg prøver ikke å si at vi alltid har lykkes. Men det har hjulpet
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til å holde fast på noe som en lett kunne glippe. Kanskje kan du
reflektere over ditt eget og familiens liv når det gjelder disse områdene.

Bibelen: De holdt urokkelig fast på apostlenes lære.
Omvendelse: Gjennom omvendelse kan jeg lære Gud å kjenne. Når
Gud taler til meg, følger jeg ham og holder hans ord. Regelmessig
deler jeg ordet med min kone og mine barn.
Leve i lyset: Jeg velger hver dag å leve i lyset med ektefellen
min og i åpenhet og ærlighet med familien min. Jeg lever i gjensidig ansvarlige relasjoner med andre og gir dem rett til å stille
spørsmål på alle livets områder.

Brodersamfunn: De holdt urokkelig fast på samfunnet.
Delaktighet og ansvarlighet: Vi som familie er delaktig i et felleskap der vi har del i andre kristnes liv. En kveld i uken er familien
sammen for å bygge familiefellesskapet, i lek, moro, dele Guds ord
og be sammen. Vi lager familietradisjoner som binder oss sammen
og holder fast på regelmessig bordfellesskap.
Gjestfrihet og raushet: Vi står sammen i familien om å ha et
åpent hjem der vi åpner vårt hus, kjøkken og kjøleskap for andre
mennesker. Vi deler gjerne med andre og gir minimum 10% av det
vi tjener til menighet og misjon.

Brødsbrytelse: De holdt urokkelig fast på brødsbrytelsen
Nåde og tilgivelse: Gjennom å bryte brødet taler jeg nåde til meg
selv og familien. Bare ved Guds nåde og Den hellige ånds hjelp
kan jeg leve et liv som ærer ham. Jeg velger å tilgi og ta imot tilgivelse.
Tjene: Jeg ser meg selv som en tjener for ektefellen og familien
min. Som familie ønsker vi å tjene i fellesskap i hjemmet, i menigheten og ut i misjon. Jeg vil arbeide for at hver enkelt kan finne og
vokse i de gaver og evner Gud har gitt.

Bønn: De holdt urokkelig fast ved bønnene
Nærhet: Jeg søker å leve i Jesu nærhet gjennom daglig bønn og
stillhet. Jeg ber jevnlig sammen med ektefellen min og barna mine
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og deler bønnesvar. Jeg tar mitt bønneansvar for beskyttelse av
familien.
Takknemlighet: Jeg velger å takke Gud under alle forhold. Takk
til Gud og hverandre er naturlig å høre i familien. ■
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UNDERVISNING

Stopp, for Guds skyld

Det har aldri vært større behov for sabbatens velsingelser
enn akkurat i vår tid!
Joel sniker mobilen ut av lomma en siste gang mens læreren står
ved kateteret og roper noe utover klasserommet. – Bare to nye
snapper og en melding fra mamma. Lærerens stemme klarer fortsatt ikke helt å trenge gjennom all uroen. Det er kaotisk både inni
Joel, og utenfor. – Skulle ønske jeg bare kunne fått litt ro, tenker
Joel, før klokkene ringer og alle stormer ut.
Han slenger på seg sekken og røsker med seg jakka på vei ut.
Løper til bussen og tråkler seg gjennom midtgangen til han ser et
ledig sete nesten bakerst. Kaster fra seg sekken. Opp med telefonen.
På med høretelefonene. Bassen dunker i kroppen. Sender noen
snapper, og poster et bilde på instagram. #endeligfredag.
I det bussen stopper i byen våkner Joel fra døsen, akkurat i
tide til å hoppe av før dørene lukkes og bussen humper videre. –Oi!
Så var det denne meldingen fra mamma, da. Opp med telefonen
igjen. Hun trenger fersk gjær til Challah–brødet, og «Shabbat
shalom!»
Før han er innafor døra skjønner han at dugnaden allerede er i
gang. Joel hører en kjent stemme bak seg, og får et stort lass med
ved i armene som faren har kløyvd. Han må lirke av seg skoa uten
å bruke henda – og tråkker forsiktig over alle posene med matvarer
som står i gangen. De deilige luktene av krydder fra kjøkkenet når
nesen, før han passerer lillebror som fyker hit og dit med støvsugeren på slep. Han snubler bort til peisen og slipper ned det tunge

Tekst: Per Filip Osland
Per Filip bor i Drammen, hvor han
jobber med å inspirere unge mennesker
og hjelper dem til å bli trygg på seg
selv og andre.
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Nå er det sabbat. Ingen får lov til
å trykke på en eneste knapp, tast
eller bryter på et helt døgn. Alt
stanser. Ro. Stillhet. Full stopp.

lasset. Hører dampen fra strykjernet, og ser storesøsteren gjemt bak
opphengte hvite skjorter og duker. Han bøyer seg ned, tenner
fyrstikken som lager liv i avispapiret og kvistene. Snart høres det
spraking fra peisen. Han blir stående paralysert i noen sekunder
og kjenner hvordan varmen trenger seg innover – før morens rop
nok en gang river ham ut av komaet.
Halvannen time senere er sola i ferd med å gå ned bak fjellene,
og hele familien står nydusjet og finkjemmet i sine beste klær.
Roen senker seg i det varme, lune huset. Dampen stiger fra fisken,
og alle de deilige luktene brer seg utover i rommet. Han lukker
øynene og kjenner hvordan brystet hever og senker seg sakte med
hvert eneste dype åndedrag. Freden er der – endelig!
Han åpner øynene halvveis og skuler bort på moren og
søstrene som står klare ved enden av bordet. Den lange fyrstikken
tenner de to store lysene på bordet. Helt synkront gjør de tre
damene i huset sine bevegelser mens de uttaler velsignelsene. Nå er
det sabbat. Ingen får lov til å trykke på en eneste knapp, tast eller
bryter på et helt døgn. Alt stanser. Ro. Stillhet. Full stopp.

Problemet
Det har aldri vært større behov for sabbatens velsignelser enn
akkurat i vår tid:
Barn har byttet ut YOLO (You Only Live Once) med FOMO
(Fear Of Missing Out), og er livredd for å gå glipp av noe nytt.
Ungdommene i «Generasjon Prestasjon» blir syke av å strekke seg
mot de uendelig uoppnåelige, uviktige og urealistiske idealene de
ser rundt seg. Unge voksne prøver å finne identitet og ro gjennom
rekreasjon av alle slag, som kurs om «mindfullness» og «Yoga med
hunden din». Foreldregenerasjonen jobber seg syke både «hjemme,
borte og uavgjort» – og skal få kabalene til å gå opp med «mine,
dine og våre». Også besteforeldregenerasjonen er travelt opptatt
med å få mest mulig ut av sin tilmålte tid – og har både velstand
og helse til å leve ut alle slags drømmer i livets andre ungdom.
Selv om vi aldri har hatt mer fritid, er vi dårligere til å hvile.
Selv om velstanden aldri har vært større, går vi mer til psykologer
og terapeuter. Selv om vi aldri har hatt større fokus på sunnhet,
spiser vi mer ferdigmat enn noen gang. Selv om vi lever lenger,
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har vi aldri hatt mer kroniske plager. Selv om det aldri har vært
lettere å være sosiale, er vi mindre sammen. Selv om vi prøver så
hardt, klarer vi ikke å snu.

Løsningen
Det greske ordet for omvendelse, altså det å snu, er ordet metanoia.
Enkelt forklart betyr ordet å forandre sinnet, skifte mening, eller få
et nytt tankesett. Om vi ønsker å endre oss og komme oss bort fra
en destruktiv måte å leve på, hjelper det ikke bare å ta seg
sammen. Det er én måte vi kan forvandles, og det er at sinnet vårt
fornyes (Rom 12,2).
Vårt naturlige sinn vil hele tiden påvirkes av våre omgivelser.
Derfor er det viktig å være våken og se de åndelige sannhetene,
som er evige, og ikke bare det naturlige, som hele tida er i endring.
Det gjelder ikke minst med tanke på hvile:
Vårt naturlige sinn forteller oss at vi kan legge oss i senga og
hvile fordi vi har stått på hele dagen. Likeså tar vi en velfortjent
helg, ettersom vi har vært så flinke og stått på hele uka. Samtidig
lurer vi på hvorfor vi er så slitne. Mange er til og med mer sliten
etter helga, enn før – og etter tre ukers sommerferie klarer vi
nesten ikke gjøre noe. Vi prøver å hvile når vi føler at vi trenger
det, og står på litt ekstra hvis vi ikke er ferdig med alt vi skulle ha
gjort. Dette er en helt omvendt tankegang av den vi finner i
Bibelen.
Det finnes åndelige prinsipper som er knyttet til sabbaten. Det
handler ikke om å slavisk følge de rette metodene, men å forstå
lærdommen som ligger bak ordningene vi finner i Det gamle testamentet, og se hva det betyr for oss i dag.

Mange er til og med mer sliten
etter helga, enn før – og etter tre
ukers sommerferie klarer vi nesten
ikke gjøre noe.

Syv sider ved sabbaten
Et tydelig stoppskilt

Det hebraiske ordet schabbat oversettes ofte med hvile. Det er et
viktig aspekt av sabbaten, men som oftest er en riktigere betydning
av ordet å opphøre, stanse eller stoppe. Den evige, allmektige Gud
ikke blir trøtt og sliten (Jes 40,28). Likevel «hvilte» han på den
syvende skapelsesdagen. Det vil si at han stoppet opp etter å ha
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fullført hele skapelsen. Budet om å holde sabbaten hellig er som et
stoppskilt. Vi blir bedt om å stoppe helt opp, og ikke bare dure på
videre og satse på at det sikkert går bra.
Rykk tilbake til start

Budet om å holde sabbaten hellig
er som et stoppskilt. Vi blir bedt
om å stoppe helt opp, og ikke bare
dure på videre.

Vi trenger ikke å lete lenge i historiebøkene for å se at vi
mennesker roter det til, igjen og igjen. Når vi har gått oss vill og
oppdager at vi bare går rundt i ring, da hjelper det ikke å fortsette
tralten og satse på at det går greit. Vi må faktisk snu og gå tilbake
dit vi kom fra og stake ut kursen på nytt. En gang kom det noen
fariseere til Jesus med spørsmål fra loven. De ville egentlig bare
sette ham fast, men Jesus benyttet anledningen til å lære oss prinsippet med å rykke tilbake til start. –Denne loven ble gitt fordi dere
har så harde hjerter, men fra begynnelsen av var det ikke sånn,
svarte han (Matt 19,8). La oss derfor gå tilbake og se hvordan det
var fra begynnelsen av.
I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Han skapte
lyset, dagen, natta, land og hav. Han lot grønne vekster gro, og
alle slags skapninger vrimle. Da alt var klappet og klart skapte han
mennesket, som kronen på verket. Den sjette skapelsesdagen kom
altså mennesket til duk og dekket bord – og den første dagen
menneskene fikk, var sabbaten.
Ikke nok med det! Første Mosebok bruker et rart uttrykk: «og
det ble kveld og morgen…». I jødenes forståelse begynner derfor
dagen om kvelden. Med andre ord ble mennesket skapt den sjette
skapelsesdagen, og det første de skulle gjøre var å hvile, for så å
våkne opp til hviledagen. Fra begynnelsen av ser vi altså at Gud
vil at vi skal hvile helt og fullt i tilliten til Skaperen, og ikke til vår
egen kraft eller gjerning.
Først og sist

Gud gir oss stor frihet: «Én gjør forskjell på dager, en annen holder
alle dager for like,» sier Paulus i brevet til romerne kapittel 14 vers
fem. Han forklarer videre at enhver skal følge sin tro, samvittighet
og overbevisning på dette punktet. Vi er ikke lenger under loven,
men under nåden. Likevel er det ikke likegyldig hvordan vi tenker
om sabbaten.
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En arbeidsledig mann fortalte at det verste med ikke å ha en
jobb var at han aldri hadde fri. Byrden av aldri å føle seg fortjent
til å ta fri er ikke til hjelp. Selv har jeg anbefalt flere å først ta en
hviledag, både for Guds skyld og sin egen skyld. Det kan være et
stort steg i tro for enkelte.
For andre er det tanken om at det alltid er mer som skulle ha
vært gjort som hindrer dem. Vi kan innbille oss at vi er uunnværlige, men Gud ga oss et eksempel ved at han hvilte selv. Han viser
oss på den måten at verden går videre uten våre anstrengelser. Det
er himmelvid forskjell på å hvile helt til slutt, når alt annet er
gjort, og det å gi den første og beste dagen i uka til Gud, i tillit til
at hans ordninger fungerer best.

En arbeidsledig mann fortalte at
det verste med ikke å ha en jobb
var at han aldri hadde fri.

Trosprosjektet

Ordningen med førstegrøden var et viktig prinsipp som skulle
hjelpe israelsfolket å stole på Gud. De ga ham det første lammet en
sau fikk, eller den første innhøstningen av avlingen. Det var ikke
bare en enkel sak, for dette var det de hadde ventet på lenge. De ga
fra seg det første og beste i tillit til at Herren ville gi mer. Det
samme gjelder sabbaten: Vi setter den til side, for Herren (2 Mos
2,20).
Et skikkelig trosprosjekt var det også for de som mottok loven,
med budet om å holde sabbaten hellig. I tillegg til at én dag i uka
var satt til sides, så var hvert syvende år et sabbatsår. Dette året
skulle de verken så, eller stelle markene sine. Snakk om tillit! Men
etter syv slike sabbatsår kom den virkelige testen: Da hadde Gud
lovet at det sjette året ville Gud velsigne slik at landet skulle gi
nok grøde for tre år. (Les mer om dette i 3 Mosebok kapittel 25.)
Dette lærer oss at sabbaten ikke bare er noe vi gjør som en belønning for vårt strev, men et steg i tro til Gud for at han vil sørge for
tida som kommer.
Frihetens lov

Vi har sett at sabbaten er for Herren, og ikke fordi vi selv føler så
innmari behov for den. Derfor er det spesielt interessant når Jesus
kommer og sier at sabbaten er til for mennesket. Det er altså en
dag vi gir til Gud i tillit og tro, men som hele veien egentlig var en
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fantastisk gave fra Gud til oss. Derfor trenger vi ikke bli slaver av
sabbaten, eller la den bli påskudd for splid. Jesus var radikal i møte
med en religiøs og lovisk forståelse av sabbaten, og fremhevet
heller gode gjerninger. Sabbaten er en velsignelse for oss, ikke et
påskudd for å være selviske.
Samtidig må ikke argumentet for ikke å bli «loviske» være en
motsetning til lovmessighet. Det er nemlig slik at hvorvidt vi setter
av god tid til hvile vil påvirke oss uansett hvordan vi tenker. Jakob
ber oss om å være slike som ser inn i frihetens lov (Jak 1,25). Det
vil føre til at vi ikke bare blir glemsomme hørere, men gjørere.
Derfor gir vi hverandre stor frihet og romslighet i praktiseringen,
samtidig som vi er nøye med å sette av tid til sabbatshvile, og på
den måten får del i velsignelsen.
Sammenkomst i hjemmet

Hva hadde skjedd hvis hver kristne
familie skrudde av TV–en, la bort
telefoner, kom sammen for å spise
og ga et helt døgn til Herren og
hverandre?

Da loven ble gitt ser vi at sabbaten ikke bare var viktig for oss som
enkeltmennesker, men for de utvidede familiene og hjemmene (3
Mos 23,3). Sabbaten skulle holdes i hjemmene, velsignelser skulle
bli uttalt, og denne ukentlige sammensveisingen av familien var
nødvendig for hele folket. For de første kristne var måltidene og
sammenkomsten i hjemmene så sentrale at de valgte å holde dem
hver eneste dag (Apgj 2,46). Hva hadde skjedd hvis hver kristne
familie skrudde av TV–en, la bort telefoner, kom sammen for å
spise og ga et helt døgn til Herren og hverandre? Hvordan ville
forsamlingene sett ut hvis hver eneste bror og søster hadde hatt et
hjem med noen de kunne kalle sin familie, nok til å spise, le, gråte
og dele den viktigste tida i uka sammen med?
Sabbaten er Jesus

Gud vil at vi skal få hvile. Når han får være hyrden vår, vil han
lede oss til grønne enger og vann hvor vi finner hvile (Salme 23).
Jesus sa:
Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi
dere hvile (Matt 11,28).
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Det første vi møter når vi kommer til Jesus er nåde og hvile:
Kom for alt er ferdig! (Matt 22,4).

I Jesus har alle Guds løfter fått sitt ja (2 Kor 1,20). Hebreerbrevet
beskriver hvordan hendelsene og velsignelsene i den gamle pakt
bare var et svakt bilde av det som skulle komme: Den nye pakt.
Den endelige hvilen finner vi hos Jesus, som deklarerte høyt og
tydelig at han var «Herre over sabbaten». For oss er ikke sabbaten
lenger bare en dag, men en evig tilstand når vi i tillit hviler i Hans
fullkomne verk. Da kan vi, midt i dødsskyggens dal, være fri fra all
frykt. Da kan vi, midt i stormen, sove i båten. Det som andre sliter
både tidlig og sent for å oppnå, vil han gi til sine elskede mens de
hviler (Salme 127).
Israelsfolket kom ikke inn i hvilen de skulle oppleve i løfteslandet. Hebreerne kapittel 4 viser oss at løftet om hvilen fortsatt
gjelder for oss. Stedet for denne hvilen er riktignok ikke Israel, men
Jesus. Vi oppfordres sterkt til ikke å ta lett på dette, men å sette
mye inn på – ja, til om med arbeide hardt – for å komme inn i
denne hvilen. En god pekepinn på om vi stoler på Herren på dette
området, er om vi er villig til å stoppe opp – og sette sabbaten til
side, for Guds skyld. ■

En god pekepinn på om vi stoler
på Herren på dette området, er om
vi er villig til å stoppe opp – og
sette sabbaten til side, for Guds
skyld.
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PERSONLIG HISTORIE

Jackpot på den enarma
frelsesbanditten
Det å få bli kristen handla ikke først og fremst for meg
om å få syndene tilgitt. Det handla heller ikke om å få et
liv som var litt for langt på kanten, rustbehandla og
lakkert – heller ikke om å bli fri fra avhengighet og
kleptomani. Nei, det handla om å få en ny motivasjon for
trangen min til å bidra og til å gjøre en forskjell.
Tekst: Rasmus Rimestad,
rasmusrim@gmail.com

Ordet om korset

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

Jeg har alltid vært en person som har vært glad i å sette i gang
ting, og også ganske vant til å lykkes. Det har vært, og er, en sult i
meg etter det å produsere noe nyttig. Denne sulten har ført til at
det å ta initiativ til og gjennomføre prosjekter av varierende
kvalitet har vært en av grunnene til å si farvel til en varm pute om
morgenen. Likevel var det tydelig et savn der. Et forfatterbesøk, et
hørespill ved navn «Dagen poteten kom» og en tur til finalen i
Ungdommens kulturmønstring med påfølgende opptreden på NRK
TV høres kanskje morsomt ut. Men tro det eller ei, det brakte ingen
nærmere en løsning på verken krig, fred, politikk eller selfiestenger. Da jeg blei kristen, fikk jeg noe jeg var villig til å dø for,
nettopp fordi mine handlinger nå kunne koble seg opp mot evigheten.
Jeg skal innrømme det først som sist. Jeg syntes at de kristne i
menigheten jeg først var med i var slappe, late og lite overgitt til
Gud. Dette var folk som gikk hjem etter gudstjenesten. Dette var
folk som ikke var klar for å gjøre en kort «takk for maten» om til et
bønnemøte med en tidshorisont som folk falt ut av vinduet og
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døde av. Det var derfor ikke vanskelig å finne områder der jeg
kunne bidra. Jeg var jo en som lyktes i det meste og i tillegg var
jeg villig til å ofre for å oppnå.
Det folk flest kvia seg for var det å dele Jesus med andre.
Derfor var det det jeg skulle gjøre. Jeg syntes nok ikke det var
spesielt gøy, men jeg var den i menigheten som hadde minst
motvilje mot å gjøre det. Etter rundt ett år som kristen så dagen
min slik ut: Jeg stod opp klokka 06:00, ba og leste Bibelen to timer
før jeg gikk på jobb. Når jeg var ferdig på jobb kjøpte jeg en pakke
kjeks i butikken og hang rundt i byen i noen timer for å snakke
med folk om Jesus. Deretter gikk jeg på et kveldsmøte og kom
hjem igjen rundt 23:00. Mandag til fredag. På lørdagene stod jeg
på stand og delte ut kakao til forbipasserende i ca åtte timer.
Jeg hadde et bilde av himmelen som et sted fullt av flasker i
forskjellige størrelser. Hver gang noen kom med et nytt bønneemne
satte Gud fram en ny flaske. Hvert sekund noen ba for dette
bønneemnet dryppet det en dråpe ned i flaska og når den var full
gikk bønnen i oppfyllelse. For meg handla ikke kristenlivet om en
relasjon med personen Jesus, men en lengsel etter å gjøre noe
viktig. Når jeg leste Bibelen var det ikke for å være sammen med
min beste venn, men for å finne nøkler til å nå menneskers hjerter.
Jeg forstod aldri helt hensikten med lovsang, det måtte jo være
mye mer effektivt å bruke tida på bønn? Likevel hadde jeg nok en
ubevisst tanke om at det å lovsynge var for å blidgjøre Gud sånn
at han etterpå var mer klar for å svare på bønnene våre – en slags
manipulering.
Det var bare ett problem: Det var ingen som blei frelst. Og etter
rundt ett år hvor hvert frikvarter av dagen min blei investert i
Oppdraget med stor O orka jeg ikke mer. Særlig lyst hadde jeg
heller ikke lenger. Konsekvensen av det var dårlig samvittighet. Det
at jeg ikke fikk de resultatene jeg ønska meg kunne jo bare bety én
ting: jeg jobba ikke hardt nok. Jeg var ikke i kontakt med nok
mennesker, jeg ba ikke nok, og jeg leste ikke nok i Bibelen. Min
manglende selvdisiplin var rett og slett grunnen til at folk rundt
meg, som jeg ikke orka å nevne Gud for, kom til å ende opp i
helvete. Jeg unngikk kantina på universitetet. Kanskje ville Gud

På lørdagene stod jeg på stand og
delte ut kakao til forbipasserende i
ca åtte timer.
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All den tida, energien og
selvdisiplinen jeg hadde putta på
den enarma frelsesbanditten, og så
var det det som ikke krevde noe av
meg som gjorde at jeg fikk jackpot!

jeg skulle snakke med noen, og hva om jeg ikke orka det, og de
døde dagen etter? Var det da min skyld at de gikk fortapt?
Heldigvis greip Gud inn. Og noe av det han viste meg var at all
innsatsen min faktisk ikke hadde vært helt uten frukt. Én person
hadde i denne perioden tatt imot Jesus. Og grunnen til at jeg hadde
glemt det var at det hadde vært så lett. Denne jenta hadde kommet
til tro som resultat av at jeg gikk på tysk språkkafé – kanskje noe
av det eneste jeg gjorde i disse åra bare fordi jeg hadde lyst, og
ikke fordi jeg mente at det var «det rette». All den tida, energien og
selvdisiplinen jeg hadde putta på den enarma frelsesbanditten, og
så var det det som ikke krevde noe av meg som gjorde at jeg fikk
jackpot!
Se for deg at en konsulent blir hyra inn for å vurdere effektiviteten i bedriften «Edens hage dått kåm». Han vandrer rundt i hagen
og får høre at målet til bedriften er «legge hagen under seg» og
«dyrke og vokte den». Han snakker med sjefen, som er allmektig,
allvitende og utafor tid og rom. Og han snakker med de to ansatte
som, hvis man sammenligner dem med sjefen, er omtrent like
evnerike som en mandel. Han reiser hjem og skriver en rapport der
han påpeker at hvis målet virkelig er å legge hagen under seg, så
ville det vært mye mer effektivt om bare sjefen gjorde det selv på
brøkdelen av et sekund. I stedet for å delegere oppgava til to støvdotter som muligens ikke ville klart å avgjøre hvilken side som er
høyre, om de så fikk tre forsøk.
De gode nyhetene for oss, som heller ikke er de skarpeste
knivene i loffen, er at Gud ikke først og fremst ønsker seg effektivitet – han ønsker seg barn. Og alle som har barn vet at hvis man
vil være effektiv er ikke det å få barn noen særlig god ide i første
omgang. Mens Gud tålmodig venta til Jesus var 30 år, til Moses
var 80 år og til Noa var 600, stod sikkert alle de nye englerekruttene rundt og holdt på å forgå av utålmodighet. De skulle jo tross
alt få speidermerke hvis de var tilstede når det skjedde! Lengre bak
stod Mikael og Gabriel, gredde vingene sine og visste godt at hvis
det var noe Gud hadde mye av, så var det tid. Og at det å gå
fortere enn Gud er omtrent like lurt som å prøve å kjøre forbi
snøplogen en vinterdag, fordi man synes den kjører så sakte.
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Noe annet Gud viste meg var at tanken om at vi egentlig kan
gjøre noe som helst for Gud i beste fall er fjollete og i verste fall er
farlig. Hvis toåringen min skal gjøre noe for meg betyr det at jeg
må ha fullt fokus for å begrense skadene mens hun gjør jobben
dårligere og treigere enn jeg ville gjort selv. Det at Gud tar oss med
på oppdraget sitt er bare av nåde. Alt vi kan gjøre kan Gud gjøre
bedre og raskere. Jeg fikk et godt bilde på samarbeidet mellom oss
og Gud en gang kona mi spurte dattera vår Rebecca, som da var
ett år, om hun ville hjelpe henne med å bake boller. Resultatet blei
at Rebecca satt med skaut og forkle og spiste rosiner, mens kona
mi laga alle bollene.
Det kanskje viktigste Gud viste meg var likevel at Gud er glad i
sløsing. I Markus 14,3–9 står det om en kvinne som ødela en
krukke for å helle nardussalve over føttene til Jesus. Disiplenes
reaksjon er at denne salven kunne jo vært solgt og gitt til de
fattige i stedet. Jeg forstår disiplene veldig godt. Den prisen de
nevner, 300 denarer, var mer enn en årslønn på den tida. Tenk
hvor mye godt man kunne gjort for andre med en årslønn i Norge i
dag! Likevel ikke bare godtar Jesus handlinga hennes, men han
skryter av henne for det hun har gjort.
Etter å ha vært på grensa til utbrenthet to ganger ga Gud meg
en ny grunnvoll gjennom en prosess som varte i fem år. Prosessen
blei avslutta på sommerkonferanse i Sverige der livet mitt fikk en
ny overskrift. Fra å være «jeg skal gjøre det jeg kan for Gud» blei
den «til pris og ære for hans herlighet». I stedet for å presse hver
dråpe effektivitetsjus fra sekundene i livet mitt begynte jeg å kalle
stundene jeg satte av til bønn for å «kaste bort tid med Gud». Og
det var akkurat det jeg gjorde – det å være sammen med Gud var
mål nok, jeg hadde ingen andre motiver.
I dag bor jeg og familien min i Oslo og jeg ser at jeg aldri i
mitt kristne liv har gjort så lite for å nå ut. Men samtidig ser jeg i
dag flere resultater enn det jeg gjorde med mine 30–timersuker på
kjøpesenteret Arkaden i Skien med en termos kakao i den ene
lomma og to bibler i den andre. ■

Etter å ha vært på grensa til
utbrenthet to ganger ga Gud meg
en ny grunnvoll.
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UNDERVISNING

Himmelsk drikkemeny

I en travel hverdag trenger vi å vite når og hvordan vi kan
drikke fra de himmelske kildene.

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

En sommerdag for noen år tilbake var jeg på fisketur i Børgefjell
nasjonalpark. Det var en av de sommerdagene på fjellet uten et
vindpust og med en intens varme. Utpå dagen ville turkameraten
min vise meg noe. Han var lommekjent i området, og lovte at jeg
skulle få smake nasjonalparkens beste kildevann. Vi fulgte en liten
bekk oppover fjellsiden, mot ett av de høyeste punktene i området.
Og nesten ved toppen av fjellet, rett ut av berget, var det en kilde
med krystallklart og iskaldt vann. Samme hvor varmt og tørt fjellet
var ellers, rant kilden like sterkt.

Ordet om korset

Guds kilde
Bibelen forteller oss at det er en slik kilde hos Gud. Fra første til
siste bok i Bibelen, møter vi denne kilden på forskjellige måter. Vi
leser om kilden som vannet Edens hage, og ble til en elv som
velsignet hele jorden (1 Mos 2,6). Vi leser om Israelsfolket i
ørkenen, som drakk kildevannet som strømmet frem fra klippen (1
Kor 10,4). Vi leser om David og Jeremia som oppdaget at den rettferdige er som et tre som har dype røtter i rennende vann (Sal 1 og
Jer 17,7–8). Profeten Esekiel ser i syner livgivende vann som
strømmer ut av tempelet, fra Guds nærvær. Og som en introduksjon til den nye pakt står Jesus frem i Israel og roper ut:
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«Den som tørster, skal komme til meg og drikke! Den som tror på meg,
fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende
vann.» Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få. (Joh
7,37–39)

Å drikke av Guds kilde er å drikke av Guds Ånd. Det er å ha
røttene sine hos Gud. Det er å ha tilgang til oppmuntring, styrke
og fornyelse hos Gud uansett hva som skjer oss i livet. I motgang
og medgang, gjennom styrke og gjennom svakhet. Kilden hos Gud
er like frisk og klar.

Uavbrutt fellesskap
Bibelen lærer oss at vi kan leve i et kontinuerlig fellesskap med
Gud. Vi kan alltid drikke av Guds bekk:

Å drikke av Guds kilde er å
drikke av Guds Ånd. Det er å ha
røttene sine hos Gud. Det er å ha
tilgang til oppmuntring, styrke og
fornyelse hos Gud uansett hva som
skjer oss i livet.

Vær alltid glade,
be uavbrutt,
takk Gud under alle forhold!
For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. (1 Tess 5,16–18)

Hemmeligheten til dette livet er å leve i takknemlighet. Takk Gud
under alle forhold! Når livet er krevende kan vi løfte blikket til
Gud, og bli fylt av takknemlighet. Noen ganger kan livets utfordringer føles overveldende. Det kan føles som om usikkerhet og
bekymringer hoper seg opp. Men selv da har Gud lovet oss liv og
fred. Når ingenting rundt oss oppmuntrer oss, kan vi likevel kjenne
at gleden i Herren er vår styrke. Personlig har jeg erfart at det er i
slike faser i livet jeg har lært mest om å leve av Ordet og Ånden.
Om alle omstendigheter gjør meg nedstemt, er det alltid oppmuntring i fellesskapet med Ordet og Ånden. Gud er ikke en bekk som
svikter, hans nåde er ny hver dag!
Profeten Habakkuk oppsummerer livet gjennom utfordringer på
denne måten:
For fikentreet blomstrer ikke, vinstokken bærer ikke frukt, olivenhøsten
slår feil, åkeren gir ikke mat, sauene er borte fra kveen, fjøset er tomt
for fe.
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Men jeg vil fryde meg i Herren, juble i Gud, min frelser. Gud Herren
er min styrke. Han gir meg føtter som en hind og lar meg ferdes på
høydene. (Hab 3,17–19)

Drikkemenyen
Bibelen beskriver av og til fellesskapet vårt med Gud som å spise et
godt måltid. I Salme 34 sier David:
Smak og se at Herren er god! Salig er den som søker tilflukt hos ham.

I en travel hverdag er det godt å
vite at kildevannet ikke er langt
unna.

I en travel hverdag er det godt å vite at kildevannet ikke er langt
unna. I brevet til efeserne lister Paulus opp en drikkemeny du kan
plukke fra for å fylle et hektisk liv med friskt kildevann:
Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av
Ånden og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde!
Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og Far for alt i
vår Herre Jesu Kristi navn. (Ef 5,19–20)

Syng sammen. Bruk ulike typer sanger. Syng høyt når du kan, og
når du må være stille, så kan du la melodien av takk spilles i
hjertet. Syng sanger som minner deg på hvem Gud er! Syng i
Ånden og la dagen bli gjennomsyret av takk. Hver gang du åpner
munnen med takk og lovsang er du i strømmen av Åndens kildevann.
Selv har jeg ulike lommer i hverdagen som jeg pleier å fylle
med noe fra drikkemenyen. På kjøkkenet hjemme hos oss har vi
mulighet til å sette på musikk. Det er en veldig god ting som gjør
det lett å drikke i hverdagen. Å fylle huset med lovsang når vi
lager frokost eller middag gjør det lett å takke Gud innimellom
andre gjøremål. Når jeg er alene i bilen er en annen anledning. Du
får et annet forhold til rushtrafikk når du oppdager at det er en
gullåre av en anledning til å stige frem for Gud med takk, og å be i
Ånden uten forstyrrelser.
Hverdagene våre er sikkert forskjellige, men hvis du tenker
etter har du sikkert også noen slike lommer gjennom dagen som er
godt egnet for å drikke av Åndens kilder.
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Prioriteringer med himmelsk ryggdekning
Livet går i ulike faser. Da jeg gikk på videregående fikk jeg noen
venner som introduserte meg for Den hellige ånd, og som lærte
meg å gi rom for Åndens ledelse i mitt eget bønneliv. Det var en
fase i livet hvor forpliktelsene var få, og jeg stort sett styrte de
fleste timene av døgnet slik jeg selv ville. Det var lett å lukke
døren, og trekke seg tilbake for å være med Jesus når jeg selv
ønsket det. Senere, etter at jeg har blitt far, og forpliktelsene har
blitt flere også på andre områder av livet, har det vært mer
krevende å finne slike anledninger til kvalitetstid i bønn. Det er så
mange ting som skulle vært gjort. Så mange behov som skulle
vært møtt. En dag jeg leste i Guds ord opplevde jeg at Gud gav
meg en frigjørende åpenbaring. Fortellingen om søstrene Marta og
Maria hadde jeg lest mange ganger før. Om Marta som ordner mat
og steller huset siden Jesus er på besøk, og Maria som sitter ved
Jesu føtter og lytter til han. Når Marta kommer til Jesus og klager
på Marias manglende vilje til å hjelpe til, forsvarer Jesus Maria:
det er mye som skal gjøres, men en ting er nødvendig, og det er
det som Maria gjorde; å sette seg ned med Jesus. Jesus forsvarte
Maria, og sa at hennes «gode del» ikke skulle tas fra henne (Luk
10,42). På samme måte forsvarer han oss når vi prioriterer vår
«gode del».
«Den gode delen» er den tiden vi trenger med Jesus for å høre
hans stemme klart. Det er den tiden vi trenger i lønnkammeret for
å bygges opp i Ånden, så vi er sterke i Herren. Det er den tiden i
Ordet vi behøver for å løftes ut av bekymringer, selvfokus og en
verdslig tankegang. Den delen er vår, og Jesus har lovet at den
ikke skal tas fra oss. Hver gang du hører den stemmen som sier deg
alt du skulle, burde måtte, trenger du å høre det samme som Maria:
Jesus står opp for deg – den gode delen er din og ingen skal ta den
fra deg. ■

Å fylle huset med lovsang når vi
lager frokost eller middag gjør det
lett å takke Gud innimellom andre
gjøremål.
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ANNONSE

FINN DIN PLASS

av Erling Thu

bokkiosken.no
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