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LEDER

Klart hode og varmt hjerte
«Hallo?!? Tror du fremdeles på dette? Tror du at Jesus gikk
på vannet og at han ga mange tusen mat basert på noen
småfisk og et brød. Hvilken planet kommer du i fra? Jeg
trodde du var et oppegående menneske som hadde blitt
ferdig med disse søte historiene fra en annen tid. Nå vet vi
da mye bedre enn som så. Vi tenker annerledes.»
Tekst: Terje Dahle,
tedahle@gmail.com
Terje Dahle,
ansvarlig redaktør i FOLK.

Dette var den spontane reaksjonen fra en gammel kjenning jeg møtte
på en flytur tidligere i år. Han representerer mange som i vårt samfunn
tror at de tenker fritt og uten påvirkning fra religiøse tradisjoner. Men
ingen av oss tenker og lever i et vakuum. Tankegangen vår er påvirket
av miljøet vi er en del av. Vi er en del av et samfunn, og lever på skuldrene av de som har gått foran oss.
Vi lever i en brytningstid i Norge. Før ble den kristne kulturarven
løftet fram i festtaler som noe vi har felles. I dag snakkes det mer om
de humanistiske verdiene, og noen føyer til at det sekulære og humanistiske er det store idealet. Hovedforskjellen på en kristen tankegang
og en humanistisk og sekulær tankegang er hva som er i sentrum. Hva
som er referansen for vår forståelse av oss selv, livet og samfunnet.
For kristne er Bibelens Gud målestokken for alle ting. Vi vil alltid
ta utgangspunkt i Gud på samme måten som Første Mosebok starter
med at i begynnelsen var Gud. For humanistene er derimot mennesket
alle tings målestokk. Når flere virkelighetsoppfatninger skal leve side
ved side, blir det brytninger og konflikter. Mange kommer i en skvis og
blir en kasteball mellom forskjellig tankegang. Vi er ikke lenger en del
av et felles vi. Vi tvinges til å velge.
Vi som kristne oppfordres til å kjempe for våre rettigheter i
samfunnet, mens Jesus oppfordrer oss til å gi avkall på våre rettigheter
og sette Guds rike først. Selvrealisering er et ideal i verden, mens Jesus
ber oss si nei til oss selv og følge han. Vi ser denne konflikten i
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spørsmål om samliv og ekteskap, livets to utganger og behovet for
omvendelse. Mange kristne fristes til å tilpasse seg samfunnets tankegang for å bli mer relevant i formidlingen av evangeliet. Resultatet
blir at det budskapet de serverer er så utvannet at ingen ser lyset fra
evangeliet.
Vi velger å møte denne utfordringen i denne utgivelsen av FOLK
ved å formidle det kristne verdensbildet. Det er en formidabel
oppgave, spesielt fordi rammene et tidsskrift setter gjør at det på
ingen måte blir uttømmende. Men vi tar opp de viktigste temaene
som:
● Hvem er Gud?
● Evangeliets troverdighet
● Guds plan for verden
● Det kristne menneskesynet
● Den usynlige og synlige verden
● Å være forvaltere
● Fornuften i å tro på Gud
● Familiens plass i Guds plan
I tillegg får du lese noen intervjuer som aktualiserer temaene. Du
får møte Priscilla Akua Boakye som forteller sin historie som startet
i Ghana, og så langt har endt i Kirkenes. Og du møter Steinar
Thorvaldsen, som er en kristen forsker og professor, og som lever
midt i brytningen mellom ulike måter å forstå verden på.
Foreløpig taper den kristne forståelsen av verden terreng her til
lands. Flere og flere velger å ramme inn livet sitt uten at Gud er en
del av bildet. Men jeg tror ikke det vil vare. Jesus sa: «Dere er
nedenfra. Jeg kommer ovenfra». Livet fra Gud som bodde i ham var
sterkere enn alle kreftene rundt ham. På samme måte er vi sendt av
Jesus til denne verden, og Guds ånd gir oss kraft til å formidle liv og
håp til mennesker. Gud er med oss - motstand og forfølgelse kan ikke
stoppe Guds rike. Dette folket tenker i tråd med Guds ord.
Ordspråkene kapittel 23 vers 7 sier at et menneske er slik det tenker.
Vi tror det er viktigere enn noen gang at vi som tror på Jesus Kristus
her et klart hode og et varmt hjerte. Det å engasjere seg i samfunnet
med en tydelig kristen tankegang og et hjerte fylt av Jesu ånd vil gi
framtid og håp for verden vi lever i.
God lesing! ■

Hovedforskjellen på en kristen
tankegang og en humanistisk,
sekulær tankegang er hva
som er i sentrum, hva som er
referansen for vår forståelse av
oss selv, livet og samfunnet.
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UNDERVISNING

Gud er evighetens og historiens
herre
A.W. Tozer hevdet at det aller viktigste ved et menneske
er hva det tenker om Gud. Påstanden står seg enten man
leser historiebøker, nettaviser eller ser på Morgan
Freemans TV-serie om verdensreligionene. Hvem er
egentlig Gud?
Tekst: Arne Olav Røe,
arneolavroe@gmail.com
Arne Olav Røe er gift med Tone
og sammen har de tre barn. Bor i
Trondheim og er eldste i Kristent
Fellesskap Trondheim. Arne er
bibellærer og daglig leder i Kristent
Nettverk.

Dette spørsmålet er egentlig altfor stort til å kunne besvares i en
kort artikkel. Men jeg vil tegne noen få hovedlinjer i hvordan Gud
beskriver seg selv gjennom Bibelen.

Gud er skaper og opprettholder av alle ting
«I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» (1 Mos 1,1)

Det første å nevne om Gud er at han er skaper av hele universet.
Solen, planetene og hele verdensrommet har blitt til ved Guds
skapervilje. Skaperverket vitner om Guds eksistens og hans vesen
(Rom 1,19–20). I tillegg omtales Gud som opprettholder av alt i
universet. Bibelen sier at Gud «bærer alt ved sitt mektige ord»
(Hebr 1,3). Når vitenskapen utforsker naturlover, tror vi at Gud står
bak disse lovmessighetene. Verden er et ordnet system basert på at
Gud er den han er. Jordens forutsigbare bane rundt solen er et av
eksemplene på dette.
Innenfor vitenskapsfilosofi møter dette synet motstand. Noen
forstår Gud som «God of the gaps», på den måten at Guds rolle
6

begrenses kun til de hullene vitenskapen foreløpig ikke kan
forklare. Den anerkjente kristne professoren og debattanten John
Lennox avfeier dette, og omtaler i stedet Gud som «God of the
whole show» (kronikk i Christian Post, 2012). Motsetningen mellom
kristen tro og naturvitenskapelig forskning er derfor oppkonstruert.
Konflikten er først og fremst filosofisk, mellom naturalisme (den
fysiske virkeligheten er den eneste virkelige) og teisme (troen på
Guds eksistens).

Gud er evig og uforanderlig
Gud er utenfor tid og rom. Han var før tidens begynnelse og
universets startpunkt. Det er umulig for vår begrensede forstand å
begripe fullt ut hvordan den evige Gud er. Men Bibelen gir oss
noen glimt av hans vesen og natur:
•• Gud er evig (Sal 90,2). Han er uten begynnelse og utenfor tid
og rom.

Det er umulig for vår begrensede
forstand å begripe fullt ut
hvordan den evige Gud er. Men
Bibelen gir oss noen glimt av
hans vesen og natur.

•• Gud er uforanderlig (Jak 1,17). Han er verken schizofren,
humørsyk eller skifter mening. Hans plan og vilje er det
samme både i det gamle og det nye testamentet.
•• Gud er uransakelig (Rom 11,33–35). Vi kan ikke forstå,
kontrollere eller dømme han.
•• Gud er rettferdig og rettskaffen (5 Mos 32,4; 1 Pet 1,17; Åp
16,5). Han gjør ikke forskjell på folk. Han er uten svik, og han
kan ikke overse urett. Hadde han kunnet det, ville ikke Jesus
trengt å dø på et kors.
•• Gud er allmektig (1 Mos 17,1 B78; Matt 28,18). Ingenting er
umulig for han. Ingen er i stand til å stanse hans plan for
denne verden.
•• Gud er allvitende og allestedsnærværende (Jer 23,23–24). Ingen
kan gjemme seg for han eller skjule noe for ham.

		
7

•• Gud er hellig (2 Mos 15,11; Åp 15,4). Hans natur og integritet
gjør det umulig for ham å se mellom fingrene på synd og
urett.
•• Gud er trofast (1 Kor 10,13). Han står ved det han har sagt,
han trekker seg ikke unna.
•• Gud er alles dommer (Hebr 12,23). Alle skal stå til ansvar for
sin skaper for det de har gjort i livet.
•• Gud er barmhjertig og nådig (Sal 86,15; 1 Pet 5,10). Han er snar
til å tilgi når vi angrer og vender om fra synd. Jesus drøyer
med sin gjenkomst fordi han vil at flest mulig skal vende om
og bli frelst (2 Pet 3,9-12).

De klandret ikke Gud for
motgangen, men de elsket Gud og
levde i håpet om at Gud en dag vil
bringe fullkommen rettferdighet og
fred.

•• Gud er god (Sal 86,5; Mark 10,18; Rom 11,22). Hans kjærlighet
og hans gode vilje for menneskeheten preger alt han gjør for
oss.

Guds kjærlighet åpenbart ved tro
Men den Gud vi tror på kan ikke reduseres til en distansert og
upersonlig kraft. Bibelen forteller oss at Gud er kjærlighet (1 Joh
4,8). Alt Gud gjør, må forstås i lys av at trofast kjærlighet er hans
vesen og personlighet. Gud elsket verden så høyt at han sendte sin
sønn for å dø på et kors (Joh 3,16; Rom 5,8). Han var villig til å gå
i døden for å gjenopprette et forhold til menneskeheten preget av
gjensidig kjærlighet.
Gud lar seg oppdage gjennom at han åpenbarer seg for oss,
hvor vår respons er tro (Hebr 11,1ff). Gjennom hele Bibelen
avslører han sine planer, følelser og avgjørelser for mennesker og
nasjoner. Abraham omtales som Guds venn (Jes 41,8). Moses,
David, profetene – alle vitnet om sin kjennskap til hva som lå på
Guds hjerte. De trodde helt og fullt både på Guds makt og storhet,
samtidig som de så at Gud er full av nåde, kjærlighet og godhet.
Dette sa de selv om deres liv var fullt av utfordringer og prøvelser.
De klandret ikke Gud for motgangen, men de elsket Gud og levde i
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håpet om at Gud en dag vil bringe fullkommen rettferdighet og
fred.
Vi bruker gjerne uttrykket «personlige kristne» om oss selv. Vi
omtaler ofte vårt forhold til Gud som noe personlig og nært. Gud
er nær i vår hverdag. Vi opplever Guds kjærlighet og fred. Vi
elsker å lovsynge til Gud. Dette kan virke både rart, påtatt og irrasjonelt for utenforstående, men det var faktisk slik for Abraham,
Moses, David og de andre personene i Bibelen også. De elsket Gud
på en personlig og oppriktig måte, og la ikke skjul på det overfor
andre.
Bibelen gir oss egentlig ingen forhåpninger til å bli kjent med
Gud på andre måter enn gjennom tro. Derimot vil Gud skjule seg
for de stolte og selvkloke (Matt 11,25; 1 Kor 1,20-29). Gud har
verken gjort seg avhengig av vitenskapelige oppdagelser, politiske
virkemidler eller eksperter i media for å lykkes. Han har all makt,
så han trenger ikke å gå på kompromiss med noen andre for å
lykkes. Han har valgt å satse på vanlige menneskers kjærlighet,
hengivenhet og tillit til hans ord. Så enkelt, så genialt – og så
vanskelig og utenfor all menneskelig kontroll.

Gud har verken gjort seg avhengig
av vitenskapelige oppdagelser,
politiske virkemidler eller eksperter
i media for å lykkes.

Gud ble menneske gjennom Jesus Kristus
«Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss» (Joh 1,14)

Jesus Kristus er verdenshistoriens viktigste person. Hans liv er godt
dokumentert også i ikke-religiøse skrifter. Jesu fødsel er opphavet
til vår tidsregning. Høytidene som markerer de sentrale hendelsene
i Jesu liv – jul, påske og pinse – feires verden over.
Jesu død og oppstandelse er verdenshistoriens udiskutabelt
viktigste hendelse, uavhengig av tro og livssyn. Vi tror at Guds
sønn har overvunnet syndens og dødens makt i verden, og startet
nyskapingen av verden ved Den hellige ånd.
Oldkirken brukte mange år på å diskutere Jesu guddommelighet. Var Jesus bare et menneske, eller var han egentlig ikke
menneske i det hele tatt? Konklusjonen kom først på 300-tallet.
Den kristne kirken konkluderte med at Jesus både var 100%
menneske og 100% Gud. Helt i tråd med det som står i Bibelen
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(Joh 1,1–14; Hebr 1,1–4; 1 Joh 4,2). I kristen tro er hele verden er
skapt ved Jesus Kristus (1 Kor 8,6; Kol 1,16; Hebr 1,2). Jesus satte
likhetstegn mellom seg selv og Gud – den som ser Jesus, ser Gud
selv (Joh 12,44–45; 14,9).

De historiske linjene de siste 2000
år er udiskutable. Evangeliet
har blitt spredt fra Jerusalem og
til alle verdensdeler, slik Jesus
forutsa.

I tillegg kom man fram til treenighetslæren. At det er én Gud,
bestående av tre personer: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd
(Matt 28,19; 2 Kor 13,13). Alle andre alternativer måtte avvises
fordi de reduserte Jesus til noe mindre enn det han selv sa om seg
selv (Joh 1,1; 8,58). De fleste sekter som kaller seg kristne, for
eksempel mormonerne og Jehovas vitner, har startet med å sette
spørsmålstegn ved treenigheten. Økende muslimsk innvandring
gjør dette enda mer aktuelt å sette seg godt inn i, siden de også
anser dette som vranglære.

Gud er historiens herre
Noen tror at Gud trakk seg passivt tilbake etter at han skapte
verden, såkalt deisme. Men Bibelen avviser dette. Der tegnes det et
bilde av en Gud som aktivt involverer seg i menneskehetens
historie, uten engang å spørre oss om lov. Eksemplene er mange.
Gud skapte Adam og Eva. Gud ba Noah bygge en ark til frelse for
seg selv og sin familie. Gud viste Abraham hvilket landområde han
ville gi til Abrahams etterkommere. Gud berget Moses og Israelsfolket på flukt fra Egypt. Gud ba Salomo bygge et tempel i Jerusalem. Som allerede nevnt, valgte Gud å bli et menneske gjennom
Jesu fødsel, for senere å sone straffen for all verdens synd.
Vi lever fremdeles i en historisk periode hvor vi er forespeilet
Guds hjelp og inngripen. Jesus befalte at disiplene skulle forkynne
evangeliet for alle folkeslag (Matt 28,18). På pinsedag ble disiplene
fylt av Den hellige ånd. Bakgrunnen for dette finner vi hos
profeten Joel 3,1, hvor Gud lover å øse ut sin ånd over alle
mennesker. Dette baner vei for misjon over hele verden under Den
hellige ånds kraft og veiledning. Denne muligheten og utfordringen gjelder oss i dag!
De historiske linjene de siste 2000 år er udiskutable. Evangeliet
har blitt spredt fra Jerusalem og til alle verdensdeler, slik Jesus
forutsa. Mens vi her til lands hører mest om sekularisering og kris10

tendommens reduserte innflytelse, foregår det en annen virkelighet
utenfor norske mediers synsvinkel. Det rapporteres om misjon og
vekkelse blant muslimer. Om at kommunistiske Kina er i ferd med
å bli den nasjonen med flest kristne i verden, på tross av hard
forfølgelse og overvåkning. Om en kinesisk misjonsmobilisering
verden ikke har sett maken til. Om at Afrika og Sør-Amerika er
verdensdeler med svært mange troende. Om at ulike kristne grupperinger i Europa er i ferd med å finne tilbake til seg selv som en
offensiv grasrotbevegelse. Og uavhengig av om man sympatiserer
mest med Israel eller palestinerne, vil de fleste kristne anse opprettelsen av en jødisk stat og jøder som flytter tilbake til Israel som et
viktig ledd i Guds plan for jøder og hedninger (omtalt i Romerbrevet kapittel 9–11).
Bibelen forespeiler oss til slutt en monumental og episk avslutning på denne tidsregningen, når Jesus kommer tilbake for å
dømme levende og døde. Flere amerikanske TV-stasjoner har i flere
år hatt live-kamera plassert i Jerusalem, klar til å kringkaste Jesu
gjenkomst.
Filosofen Friedrich Nietzsche hevdet at Gud er død. Vel, Nietzsche er død. Gud er og blir evighetens og historiens herre. ■

		
11

INSPIRASJON

Hvorfor er det fornuftig å tro på
Gud?
Mark Twain skal ha definert tro som å holde fast på noe
man egentlig vet ikke er sant. Andre skeptikere vil si at å
tro på Gud er å ta et irrasjonelt sprang ut i det
ubegripelige; det er å basere livet på ville spekulasjoner.
Så feil kan man ta.
Tekst: Børge Bentsen,
borgebentsen@gmail.com
Børge Bentsen er gift med Tone og
far til tre voksne barn. Er eldste
i menigheten Kristent Fellesskap
Vesterålen, har studert apologetikk og
er bibellærer.

Hvordan finne sannhet?
Kritikere av kristen tro anser seg selv ofte som rasjonelle og
fornuftige. De betrakter gudstro som usikkert, spekulativt, ufornuftig og kanskje direkte uansvarlig. Viktige sannhetspåstander
bør ikke godtas uten at finnes gode begrunnelser både i fakta og
erfaring, mener de, og avviser dermed troen på en Gud man verken
kan se eller høre. Eneste farbare vei er å komme fram til sannhet
gjennom rasjonelle vurderinger basert på fakta og bevis. Finnes
ikke bevis foretrekker man å stille seg skeptiske, være agnostikere.
Hva skal den kristne si til dette? Er det ikke mye sunt folkevett i en
slik tankegang når man ser på hvor mange religioner det er i
verden? Folk tror så forskjellige ting, og mange tar sin religion på
dypeste alvor. Objektivt sett kan jo ikke alle sammen ha rett, så
fornuften er kanskje vår eneste mulighet til å skille klinten fra
hveten?

12

Bruk fornuften
Antagelig kommer det som en overraskelse på mange at Bibelen
oppmuntrer oss sterkt til å bruke fornuft i disse spørsmålene. Vi
blir slett ikke oppfordret til å kaste oss ut i blind tro, tvert imot.
Gud har gitt oss vett og forstand, og han forventer at vi skal bruke
den (Sal 94,10 Ord 2,6; 8,14 Jes 11,2 Dan 2,21). Bibelen forklarer at
Gud selv er den rasjonelle bevissthet og årsak bak universet. Han
er også opphavet til personlighet, bevissthet, vilje og rasjonelle
evner. Kunnskap, innsikt, visdom og sunn fornuft er dyder i
Bibelen, og vi oppfordres sterkt til å søke, granske, tenke og
vurdere.

Livets Logos
Det er ellers interessant å merke seg at Jesus Kristus identifiseres
som «Logos», det styrende og organiserende prinsipp som skaper et
ordnet kosmos ut av kaos. Alt er blitt til ved ham og gjennom ham,
skriver Johannes i sitt evangelium. Da Jesus sa «jeg er veien, sannheten og livet» (Joh 14,6) så var ikke det ment som et fiffig
slagord, men som en beskrivelse av fundamentale realiteter. Han
var ordet (Logos) som ble menneske og dermed inkarnasjonen av
den transcendente1, skapende Gud. Ordet var der før den fysiske
verden ble til, og ordet som ble menneske hadde allerede opphavsretten på livet.

Vi blir slett ikke oppfordret til å
kaste oss ut i blind tro, tvert imot.
Gud har gitt oss vett og forstand,
og han forventer at vi skal bruke
den.

Universet er informasjon og energi
En interessant observasjon er at man innen fysikk og biologi har
begynt å tenke at informasjon (et annet ord for logos) er selve
kjernen i vårt univers. Det vitenskapelige tidsskriftet Scientific
American publiserte en artikkel i 2007 som tok opp at flere fysikere
nå betrakter den fysiske verden som bygd opp av informasjon, med
stoff og energi som sideeffekter. Samsvaret med skapelsesberetningen er slående, men det burde ikke komme som en overraskelse.
Gud forventer at mennesker erkjenner hans eksistens – selv om
han er usynlig. Hvorfor? Fordi det finnes gode, fornuftige grunner
1 Transcendent: «[det] som ligger utenfor erfaringens område,

overnaturlig, oversanselig»
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som tenkende mennesker bør innse. Jeg vil nevne tre slike grunner
i denne artikkelen: Loven om årsak og virkning, erkjennelsen av
design i universet, og betydningen av at det finnes mening.

Årsakssammenhenger – Gud som eneste logiske grunnlag
for vår eksistens

Den mest logiske løsningen synes
å være at det finnes en Første
årsak, noe som ikke er en effekt
av noe annet og som heller ikke
er avhengig av noe annet eller
underlagt naturlover.

Så snart vi blir bevisst vår egen og universets eksistens er det
naturlig å bli nysgjerrig og søke forklaring. Hvor kommer alt fra?
En grunnforutsetning for all vitenskap er sammenhengen mellom
årsak og virkning. Alt som har en begynnelse har en årsak.
Universet slik vi kjenner det har en begynnelse. Hva er da universets årsak? Og hvordan kan det ha seg at du og jeg er her og kan
dele nysgjerrige tanker om disse spørsmålene? Forsøker man å
spore universet og livet helt tilbake til sin første spede opprinnelse
havner man snart i en uendelig rekke av mer og mer spekulative
årsaker. I tillegg står man overfor uforklarlige sprang fra død
materie til levende celler, og fra biologi til bevissthet. Den mest
logiske løsningen synes å være at det finnes en Første årsak, noe
som ikke er en effekt av noe annet og som heller ikke er avhengig
av noe annet eller underlagt naturlover. Den Første årsak kan
heller ikke være noe fysisk, fordi stoff må komme fra noe annet.
Den må dessuten være opphav til personlighet, bevissthet, vilje,
rasjonalitet og moral, og ha de intellektuelle og energimessige
ressursene som skal til for å kunne forme, programmere og iverksette universet i all sin prakt og velde. Disse betraktningene
stemmer nøyaktig med den Skaperen som Bibelen beskriver, og
som vi på norsk kaller «Gud». Respekt, beundring og underordning
overfor Gud som alle tings skaper, opprettholder, normgiver og eier
er dermed en helt naturlig og rimelig holdning. Å nekte å anerkjenne Guds eksistens og autoritet er faktisk å undertrykke og
fortrenge sannheten, skriver Paulus (Rom 1,18).

Overveldende rikdom av design
Designargumentet tar utgangspunkt i Gud som opphav til design i
universet. Naturen gir oss et overveldende inntrykk av å være
designet. Vi snakker blant annet om fysiske lover, energi, krefter
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og symmetrier i alt fra atomer til galakser. Finjustering av alle de
fysiske konstantene må være supernøyaktig før biologisk liv kan
trives på jorden. Nivået av genetisk programmering som styrer
prosesser, strukturer og funksjoner i alt biologisk liv er forbløffende, og overgår alt hva menneskelig ingeniørkunst kan utrette.
Alt er så informasjonsdrevet, presist og komplekst at det fremstår
som høyst ufornuftig å påstå at dette har blitt slik av seg selv. Det
er lettere å tro at en fiks ferdig Boeing 747 kan bli til gjennom at
en tornado feier gjennom en søppelplass, er det noen som har sagt.
Et viktig poeng her er at design er det samme som informasjon, og
informasjon er ikke noe fysisk. Eneste kjente opphav til spesifisert,
kompleks og funksjonell informasjon er intelligens. Det er dermed
høyst rasjonelt å konkludere med at den type design vi observerer i
naturen har opphav i intelligens, og i dette tilfelle en intelligens
som er totalt overlegen vår egen. Dette stemmer også med Bibelens
beskrivelse av Gud. Den motsatte påstanden (som fremsettes med
stort alvor av biologer med gudsaversjon) er at det som ser ut som
design ikke egentlig er design; alt er bare en forbløffende virkning
av naturens krefter. Et større sprang i blind og irrasjonell tro skal
man lete lenge etter.

Mening er et must

Alt er så informasjonsdrevet,
presist og komplekst at det
fremstår som høyst ufornuftig
å påstå at dette har blitt slik av
seg selv. Det er lettere å tro at en
fiks ferdig Boeing 747 kan bli
til gjennom at en tornado feier
gjennom en søppelplass.

Det tredje argumentet jeg vil trekke fram gjelder fenomenet
«mening». Guds eksistens er eneste rasjonelle basis for å hevde at
det finnes en høyere mening i menneskets tilværelse. Hvis alt reduseres til molekyler og blinde naturkrefter vil dette fjerne ethvert
håp om høyere mening med livet, objektiv moral, fri vilje, menneskets verdi og rettferdighet. Den kristne filosofen og professoren
William Lane Craig har presisert, i full enighet med mange ateistiske kolleger, at hvis Gud ikke finnes så er mennesket et tilfeldig
(og ganske mistilpasset) biprodukt av naturen som er blitt kastet
inn i et formålsløst univers for å leve formålsløse liv. Det er imidlertid vanskelig å slå seg til ro med at livet er formålsløst og
absurd, det synes å stride mot all sunn livsfølelse. Mennesker er
skrudd sammen for å finne og å skape mening, og kan ikke leve
uten. Eksistensielle, ateistiske filosofer som Jean Paul Sartre,
Bertrand Russell og andre foreskriver selvdefinering, selvrealisering
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og edle løgner for å gjøre livet mer levelig i skyggen av faktaverdenens kalde og brutale virkelighet. Men ateisme er jo også en tro
og et livssyn, og når troen ikke lar seg praktisere i det virkelige liv
– er ikke det en sterk indikasjon på at den er falsk?

Gudstro er rasjonelt
Men ateisme er jo også en tro og
et livssyn, og når troen ikke lar seg
praktisere i det virkelige liv – er
ikke det en sterk indikasjon på at
den er falsk?

Enkel testing av rasjonaliteten i sannhetspåstander kan gjøres ved
å stille spørsmålene «gir påstanden mening?», «stemmer den med
virkeligheten?», «kan man leve med den?» og «har den noen betydning?». Ateisme som trossystem stemmer dårlig med verden slik vi
forstår og erfarer den, og kvalifiserer derfor ikke som en rasjonell
tro. Gudstro (teisme) gir derimot en god, rasjonell basis for å forstå
både den fysiske og metafysiske verden. Skapelse gir oss grunn til
å forvente en rasjonell, ordnet verden med design i naturen, liv,
relasjoner, moral, mening, fri vilje og menneskeverd – akkurat slik
folk flest oppfatter at ting virkelig er. Fornuften tilsier dermed at
Gud finnes. Intuisjonen om Guds eksistens ligger dypt i de fleste,
og kommer naturlig gjennom betraktninger og erfaringer vi gjør
oss både i den fysiske verden og i vår indre verden. Fornemmelsen
av Gud kommer så naturlig allerede som barn at vi faktisk må
utdannes bort fra vår intuitive sans gjennom sekulær skolegang og
media, påpeker filosof Nancey Pearcey i sin bok «Finding Truth».
Kanskje det var derfor Jesus sa at vi måtte bli som barn for å se
Guds rike? ■

16

INTERVJU

– Dette er til å bli religiøs av

Biologiprofessor Steinar Thorvaldsen forsker på DNAmolekylet. Han liker både å studere «naturens bok» og
Guds bok. – De har samme forfatter, konkluderer han.
I høst har den kristne avisa Dagen satt søkelys på skapelse, evolusjon og universets tilblivelse. Selv blant alle som tror at Bibelen er
Guds ord konkluderer man ulikt på disse spørsmålene. En av dem
som har engasjert seg i disse spørsmålene, er Steinar Thorvaldsen.
Han trådte sine barnesko i Trondheim på 50 og 60-tallet. Som
guttunge var han levende opptatt av naturen og astronomi. På
ungdomsskolen bygde han seg et eget teleskop, der han selv slipte
speilet og satte det hele sammen. Etter videregående ble utdannelsen tatt på NTNU, med hovedfag i matematikk. I tillegg ble det
også årsstudier i fysikk og kristendomskunnskap.
Som ung student ble Steinar invitert på et studentlagsmøte
med tittelen: «Men jeg kan ikke tro». Den danske foredragsholderen
fortalte at troen var en gave, ikke en prestasjon. Med dette som
utgangspunkt tok Steinar beslutningen. Han gikk fram og ble en
kristen. Opplevelsen satt i kroppen i tre dager etterpå. Troen ble
virkelig gitt han som en gave.
Mange år senere er Steinar i dag ansatt som professor ved
Universitetet i Tromsø. Her har han tatt sin doktorgrad i «Bioinformatikk», et tverrfaglig studium av biologiske problemstillinger ved
hjelp av informatikk. Steinars hovedfokus er på DNA-molekylet.
– DNA-et består av en genetisk kode på fire bokstaver. Datamaskinene benytter en kode på to tall. Dette gjør at både DNA og

Tekst: Rune Ørnes,
rune.ornes@gmail.com
Bilder: Rune Ørnes, og private foto.
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Steinar Thorvaldsen forklarer
ivrig om hvordan Gud er synlig
i naturen.
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data er digitale systemer, og lar seg kombinere på en utmerket
måte. Datateknologien gjør derfor at vi kan utforske og analysere
DNA-et grundig. Her finner vi avanserte systemer og strukturer.
Inne i hver celle er det som en hel «by» av aktivitet. Vi finner
konstruksjon av moduler, der delene etterpå settes sammen til
helhetlige molekyler og komplekser. Så finner vi lagringssystemer,
transportsystemer, roterende hjul og korrekturlesende enheter, som
benyttes til feilkontroll. Dersom det oppdages feil, fjernes deler og
erstattes med nye.
Steinar gestikulerer ivrig mens han snakker.
– Jeg har jobbet noen tusen timer med gener og slikt, og har
sett at funksjonene er programmert på en forbløffende smart måte.
Det er tydelig at det er naturen som er vår læremester, og vi er
studentene. Informasjon og informasjonsbehandling er på vei til å
bli et av de fundamentale begreper i biologien. Slik er det nye
bildet som trer fram av biologien. Men mange baserer fortsatt sin
forståelse av faget slik den var for flere tiår siden.
– Kan en forestille seg at dette har skjedd tilfeldig?
– Nei, sammentreffene er alt for mange til at dette kan være
tilfeldig. Det er nærmest en statistisk umulighet. Vi kommer på
sporet av en superhøy intelligens som står bak. En kollega av meg
utbrøt en gang; «Dette er til å bli religiøs av!» Det er virkelig som å
se fingeravtrykket av en smart «gründer» eller skaper. Men selvfølgelig når jeg forsker og presenterer forskning, så jobber jeg ut fra
den naturvitenskapelige metode. Dette er viktig, omtrent som å
følge spillereglene når man er med i en fotballkamp.
– Hva kan vi da si om evolusjonsteorien?
– Mikroevolusjon er helt klart et faktum. For eksempel har jo
mennesket tilpasset seg forskjellige klima. Noen har hud som tåler
sol veldig godt, andre har mer underhudsfett. Det samme kan vi se
i dyreriket. Forskning på ulv viser at med kunstig seleksjon av
«snille» ulver, vil man noen generasjoner senere få utgaver som
fremstår omtrent som hunder. Husdyrene våre er frambrakt på
liknende måte ut fra villtyper fra naturen. Evolusjonen i betydning
lokale tilpasninger av de ulike livsformene i gitte miljø, er en
naturlov. Livsformene er tilpasningsdyktige, selv om de også er
sårbare, og mange utryddes i vår tid.

Inne i hver celle er det som en
hel «by» av aktivitet. Vi finner
konstruksjon av moduler, der
delene etterpå settes sammen til
helhetlige molekyler og komplekser.
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Gode norske ressurser om temaet.

Det er lett å merke at Steinar har tusenvis av undervisningstimer bak seg. Han formulerer seg konsist, og med gode forklarende eksempler.
– Makroevolusjon derimot, medfører nye organer med ny
funksjonalitet. Dette finnes det ingen eksempler på, og må designes
fra bunnen av. Vi har aldri observert at et nytt gen oppstår fra
«scratch». Antibiotikaresistens har vært lagt fram som eksempel på
at ny funksjonalitet har forekommet. Men dette har egentlig en
helt annen forklaring. Det viser seg at resistensen finnes i en liten
andel av bakteriepopulasjonen. Det ligger kodet i det som heter
plasmider, som er små tillegg til kjernens DNA. Ved bruk av antibiotika, vil disse ved seleksjon etter hvert dominere hele gruppen.
De «overtar markedet», men har vært der hele tiden.
– Men mikroevolusjon eksisterer, som sagt. Dette er ulike typer
mutasjoner, og opptrer stort sett med negativt fortegn. Kreft er et
eksempel på dette. Noe i cellene blir ødelagt, og det oppstår
sykdom. For meg er dette som en del av syndefallet, og understreker på en måte min kristne tro. Nemlig det som er på baksiden
av medaljen. En kan ikke forstå skaperverket, både den gode
forsiden og den problematiske baksiden, uten å ta med seg
«bruddet»: konsekvensen av at synden kom inn i verden. På mange
måter kan vi si at vi lever på en slagmark. Fallet viser seg i
naturen, der dyrene piner og dreper hverandre. Virus er et annet
eksempel. Vi vet ikke om at virus har noen positive oppgaver. Det
har «hoppet ut» av sin opprinnelige vertsorganisme og herjer nå
med skaperverket. De onde elementene i skaperverket lager
problemer for mange, som kan ende opp som darwinister. Men ut
ifra et helhetlig bibelsk perspektiv, som inkluderer det store
«bruddet», er den nåværende versjonen av skaperverket mye mer
forståelig.
– Hvordan er det for deg å være kristen universitetslærer og
forsker?
– Jeg har vel blitt kalt «han Jesus-fyren», men det tar jeg ikke
spesielt tungt. Jeg gav tidlig Gud et løfte. Hvis anledningen bød
seg, ville jeg vitne om Gud. Og det har jeg holdt meg til. Blant
mine kolleger som også jobber ut fra matematikkbasert vitenskap,
opplever jeg mye åpenhet for undring. Naturen er en god «predi20

Parabole blomster er
en del av forskningen
til Steinar.

En viktig oppgave for meg er også
at mine kristne studenter kan bli
styrket i tro og frimodighet.
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kant». Fra klassisk biologperspektiv kan en få litt motstand, men
det har jeg aldri vært redd for. Da svarer jeg frimodig tilbake. En
student spurte plutselig her om dagen om jeg hadde noe med KrF å
gjøre. Da kunne jeg fortelle litt om hva jeg står for. Studentene vet
nok at jeg er kristen. Jeg vektlegger skaperverkets skjønnhet og
design, og snakker ofte om hvor fantastisk skaperverket er «skrudd
sammen». En viktig oppgave for meg er også at mine kristne
studenter kan bli styrket i tro og frimodighet.
– Vil du anbefale andre kristne å bli forskere?
– Ja, absolutt! Fra gammelt av ble det kalt å lese «naturens
bok». Kristne trenger ikke være redd for å lese den! Den er avansert, men forfatteren er jo den samme som for «Guds bok». Som
forskere må man være ydmyke. For uansett hvor mye en oppdager,
vil det være mer land å innta. Salomo sa det godt i Forkynneren
8,17:
«...og jeg så at mennesket ikke kan fatte det Gud lar skje, alt det som
hender under solen. Hvor mye han enn strever og gransker, finner han
ikke ut av det. Selv om den vise sier at han forstår, fatter han det
ikke.»

Med utgangspunkt i matematiske beregninger
av blant annet det kjegleformede albueskjellet, viser Steinar Thorvaldsen at naturen er en
fantastisk ingeniør.

Origo
I tillegg til sin oppgave på Universitetet i Tromsø, er Steinar
hovedredaktør for den norske utgaven av Origo. Origo er et dansknorsk samarbeid, og arbeider for å spre kunnskap om skapelse og
design. Magasinet kommer ut fire ganger i året, og har nettsiden
www.origonorge.no. I tillegg står Origo som arrangør av forskjellige konferanser med aktuelle foredragsholdere.
– Det skjer mye interessant i Norge på dette området. Blant
annet har Kjell Tveter kommet med en TV-serie og flere bøker om
temaet. Tveter er utdannet kirurg og urolog. Han var professor i 23
år, og i vel 17 år avdelingsoverlege ved Ullevål sykehus. Nå er han
pensjonist og forfatter, og skriver godt i sine to bøker «Livets
mysterium» og «Livet – skapelse eller tilfeldighet». Virkelig verdt å
lese!
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- Selv skriver jeg artikler om vitenskapshistorie, bioinformatikk
og om matematikk i naturen. Med utgangspunkt i matematiske
beregninger av blant annet det kjegleformede albueskjellet, viser
jeg at naturen er en fantastisk ingeniør. Den unike formen gir mest
volum i forhold til byggematerialer. I tillegg er formen svært sterkt
i møte med vind og vær. Jeg har også gjort et studie av parabolske
blomster, som for eksempel reinrose og smørblomst, som er formet
som parabolantenner. Parabolen, sammen med mekanismer som
gjør at blomsten følger solbanen, gjør at varmen konsentreres inn
mot frøet i kjernen. Dette gjør at den modnes raskt, noe som er
spesielt gunstig i arktisk klima. Insektene på sin side, har infrarøde
sensorer og oppfatter varmen. Det gjør at de trekkes mot frøet, og
bestøver derfor blomsten uten å vite om det. I alt er naturen vår
læremester. Naturen er definitivt gjort av en intelligent skaper. Alt
er orkestrert, og samspillet er helt fenomenalt. De parabolske blomstene er et godt eksempel på hvordan vi mennesker gjør oppdagelser, basert på de eksemplene vi finner i naturen.
Professor Thorvaldsen forteller engasjert og lettfattelig.
Gjennom mange tiår som lærer og forsker har han utforsket «naturens bok». Og dette helt uten opplevelse av at resultatene har
kommet i konflikt med troen han fikk i gave som ung student.
Tvert imot. Resultatene bekrefter en skaper bak det hele. En tro
både kristne evolusjonister og evolusjonskritikere stiller seg bak.
■

Alt er orkestrert, og samspillet er
helt fenomenalt.

(Redaksjonen gjør oppmerksom på at
vi ikke har noe redaksjonelt standpunkt
til spørsmålene rundt evolusjon og
universets tilblivelse. Vi henviser til
artikkelserien i avisa Dagen høsten
2016 for en grundig dekning av de ulike
synene blant kristne.)
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INSPIRASJON

Gjør som Gud - engasjer deg!

Vi skal ikke være anonyme mennesker som lusker oss
gjennom ukens syv dager – vi skal være kraftfullt salt og
skinnende lys.
– Du tar politikken
Tekst: Håkon Pettersen,
mrhaakonpettersen@gmail.com
Håkon Pettersen er gift med Eva
og sammen har de tre barn. Håkon bor i
Bergen og er eldste i Kristent Fellesskap
Bergen. Han er rektor ved Bergen bibelskole
og nestleder i tankesmien Skaperkraft.

Noen år tilbake møtte jeg en eldre, engasjert kvinne. Ved slutten av
et langt liv i lokalpolitikken reflekterte Kari Sørheim rundt hva
som gjorde at hun hadde engasjert seg. Hun beskriver en hendelse
hvor en rekke frivillige medarbeidere satt sammen med presten for
å planlegge fremtiden. Når stort sett alle oppgaver var fordelt ser
presten på Kari:
– Du, Kari, du tar politikken. Plutselig opplevde Kari at hennes
politiske engasjement var verdsatt på linje med andre viktige
oppgaver knyttet til kirkeliv og kristent hverdagsliv. Denne historien har ofte komme tilbake til meg når jeg tenker rundt kristent
samfunnsengasjement. Om vi som Guds folk tar innover oss
bredden i det store Guds rike-oppdraget Gud har gitt oss vil vi
applaudere et bredt engasjement i menighetsliv og lokalsamfunn.
Gud reiser opp et åndelig folk som forstår at vi er kalt til å
forkynne evangeliet og utbre Guds rike overalt hvor Gud sender
oss.

Guds engasjement
Gud elsker verden. Gud har et engasjement for at mennesker skal
leve gode liv. Derfor bør Guds folk ha et engasjement for verden –
helt enkelt fordi Gud har det.
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«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne,
for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig
liv.» Johannes 3,16

Ordet for verden i dette verset er det greske ordet kosmos. Det
beskriver altså hele skaperverket. Det er selvsagt riktig å forstå
dette verset, kjernen i evangeliet, som en betingelsesløs kjærlighetserklæring til hvert enkelt menneske. Alle mennesker er skapt
og villet av Gud. Han har skapt dem til fellesskap med seg selv. Og
det stopper ikke der:

Det betyr at vi engasjerer oss for å
bygge et godt og rettferdig samfunn
hvor menneskene kan få best mulig
livsvilkår.

«Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal
det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes
ut og tråkkes ned av menneskene. 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 gjerninger dere gjør, og prise deres Far i himmelen!»
Matteus 5,13–16

Som et uttrykk for Guds engasjement kaller han sitt folk til å være
lys og salt i verden. Vi skal ikke være anonyme mennesker som
lusker oss gjennom ukens syv dager – vi skal være kraftfullt salt
og skinnende lys.
Hva betyr det?

Guds rikes verdier
Jeg tenker det kan bety mange ting. Det betyr at vi forkynner
evangeliet om Jesus til alle mennesker. Og det betyr at vi har en
forståelse av å representere Guds rike og Guds rikes verdier overalt
hvor vi er. Det betyr at vi engasjerer oss for å bygge et godt og
rettferdig samfunn hvor menneskene kan få best mulig livsvilkår.
Det kan for noen bety et politisk engasjement, men det kan og
være så mye mer: I nabolaget, FAU–en til barna på skolen, det
lokale idrettslaget eller praktisk hjelp til rusmisbrukere eller andre
marginaliserte grupper.
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Hvem tar ansvar?
Vi som bor i et i en by eller bygd
kan være en del av svaret på
utfordringene lokalsamfunnet står
overfor.

I Norge har vi en omfattende offentlig sektor. Det kan i mange
tilfeller føre til en passivisering av mennesker i Norge. Vi er nok
mange som har sagt: – «Det bør kommunen gjøre noe med.»
Vel, hvem er kommunen? Det er oss det. Vi som bor i et i en
by eller bygd kan være en del av svaret på utfordringene lokalsamfunnet står overfor. Selvsagt kan politiske føringer være
viktige, nettopp derfor bør noen også være der. Men veldig ofte
kan vi ved enkle grep være med å bidra til varmere og bedre livsvilkår for mennesker i vårt lokale miljø. Derfor er det viktig at
kristne ikke isolerer seg og blir interne. Gud har plassert oss midt i
verden for å være en del av den.

Sekularisering
Den norske samfunnet har gjennom de siste 30 årene gjennomgått
en sekulariseringsprosess. At samfunnet blir mer sekulært betyr i
mange tilfeller at tro, og i Norges tilfelle kristen tro, blir marginalisert. All sekularisering trenger allikevel ikke å være av det onde. At
Norge historisk har hatt en offentlig religion og statskirke har politisert Den norske kirke, med de negative konsekvenser det har hatt.
Kirken har i mange tilfeller vært drevet fra skanse til skanse og
etiske og moralske spørsmål. Slik sett har den ikke vært verken lys
eller salt i samfunnet. Menneskenes hjerter blir heller ikke forandret ved kristne lover. Men lover inspirert av kristen tenking kan
være til beste for alle som bor i landet. Det er et viktig skille der.
Og derfor må vi som kristne aldri tro at politisk makt og innflytelse
er en forutsetning for at evangeliet kan gå fram. Det er heller ikke
poenget med denne teksten. Men fordi Gud har et engasjement for
hele verden bør også vi ha det. Vi er ikke kalt til isolasjon, men til
engasjement! ■

26

INSPIRASJON

Du trodde kanskje slaveri hørte
fortiden til?
Menneskehandel er moderne slaveri. Slaveri har tatt en
ny form og eksisterer fortsatt i vårt eget land.
«Sommerferien begynte for studenten, Katja (navnet er anonymisert). Hun visste at jobbmulighetene ville være større i Hellas enn i
hjemlandet sitt, så hun søkte på en sesongjobb. Ved ankomst,
skjønte hun at løftet om ansettelse bare var en løgn for å utnytte
henne. Hun fant seg selv våken i et levende mareritt. Katja ble
kontinuerlig voldtatt, slått og tvunget til å betjene opp til 40 menn
i døgnet. Slagene ble mer intense, men hun ble modig nok til å
flykte. I et øyeblikk av mot, rømte Katja fra sine bakmenn og ble
brakt til et av A21 sine krisehjem. Det har vært en lang reise, men
Katja jobber med å gjenoppbygge livet sitt og ønsker å begynne på
skolen igjen. Hun håper å kunne fullføre sin utdannelse og hjelpe
andre så de ikke blir offer for menneskehandel.»
I 2015 ble 301 mennesker identifisert som mulige ofre for
menneskehandel i Norge, men dette er nok bare toppen av isfjellet.
Det er dokumenterte grunner til å anta at det er åtte ganger så
mange mennesker det faktisk er snakk om. Flesteparten av ofrene
som er identifisert i Norge kommer fra Øst-Europa og Nigeria og
utnyttes i prostitusjon.
Vi lærer på skolen at slaveriet ble avskaffet på 1800-tallet. Det
stemmer at slaveriet ble forbudt ved lov, men sannheten er at det
fikk en ny form. Det finnes flere slaver i dag enn noen gang før i
historien. Global Slavery Index estimerer at det i 2016 finnes 45

Tekst:
Hanne-Kristin Mythe,
hanne.m@a21.org

Teks:
Heidi Mitlid,
heidi.m@team.a21.org

Hanne-Kristin har studert Teologi og
Ledelse. Hennes engasjement i kampen mot
menneskehandel startet da hun studerte i
Sydney, Australia. Der var hun med som
frivillig medarbeider i A21 før hun startet
A21 sitt kontor i Norge. Nå jobber hun som
daglig leder i A21 Norge. Redaktør for boken
#GJØRNOE -sammen kan vi avskaffe det
moderne slaveriet.
Heidi er utdannet barnevernspedagog og
jobber som miljøarbeider i bofellesskap for
enslige mindreårige asylsøkere gjennom
Kirkens Bymisjon i Trondheim. Hun er frivillig
medarbeider i A21 og leder A21 sitt A-team
i Trondheim. Hun er aktiv i pinsemenigheten
Betel.
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Det finnes flere slaver i dag enn
noen gang før i historien.

millioner mennesker på verdensbasis som er offer for menneskehandel.
Menneskehandel er en alvorlig form for kriminalitet som innebærer grove krenkelser av menneskerettighetene og menneskeverdet. Kriminaliteten er fattigdomsskapt, den nest største og
raskest voksende kriminaliteten i verden i dag.
Menneskehandel er å utnytte barn, kvinner og menn til å
utføre arbeid og tjenester ved bruk av tvang, vold, trusler eller ved
å utnytte personens sårbare situasjon. De mest omtalte formene for
menneskehandel er:
•• Utnyttelse i prostitusjon eller andre seksuelle formål
(sexturisme, sexunderholdning, tvangsekteskap, prostitusjon,
direktesendt nett-voldtekt)
•• Krigstjeneste i fremmed land og bruk av barnesoldater
•• Salg av organer på svartebørsen
•• Salg av spedbarn eller falsk adopsjon
•• Tvangsarbeid, som for eksempel utnyttelse til tigging,
utnyttelse som hushjelp, utnyttelse til tyveri eller salg av
narkotika

Et menneskes verdi

Et kristent menneskesyn definerer
menneskets verdi ut fra vår verdi
for Gud. For ham er én sjel mer
verdt enn hele verden.

I Bibelen fortelles det at et menneske har stor verdi. «Du gjorde
ham lite ringere enn Gud» (Sal 8,6). Gud skapte mennesket i sitt
bilde. Mennesket er skapt for å leve i fellesskap med Gud, og Gud
har verdsatt oss høyt. Det er Gud som er først ute med å fastslå
menneskeverdet. Han viste oss vår verdi når han valgte å la sin
egen sønn, Jesus, dø for vår skyld. Et kristent menneskesyn definerer menneskets verdi ut fra vår verdi for Gud. For ham er én sjel
mer verdt enn hele verden.

Et ansvar for å stå opp i kampen mot slaveri
Gud viser mange ganger gjennom Bibelen at han har sympati med
dem som lider og er urettferdig behandlet. I Det gamle testamentet
står det at Gud påla lederne i Israel å sikre rettigheter til alle
grupper i fellesskapet; også innflytterne. Gud sendte mange
profeter for å få Israelsfolket til å forstå alvoret i dette, og vise at
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de krenker Gud når de ikke tar vare på de svakeste i samfunnet (se
for eksempel Amos 5,7–15).
I Jesaja kommer Gud med en radikal kritikk av Israels ledere.
De fastet og plaget seg selv for å behage Gud. Men Gud er tydelig
når han sier:
«Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge
båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele
ditt brød med den sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus»
(Jes 58,6–7).

Det å ta Gud på alvor, dreier seg ikke om hvor flinke vi er, hvor
åndelige vi kan være eller hvor flotte gudstjenester vi har. Det å ta
Gud på alvor dreier seg helt konkret om å løse urettferdige lenker
og å sette undertrykte fri.
Også i Det nye testamentet er Gud tydelig når han sier at det vi
gjør for de aller svakeste, det gjør vi for ingen mindre enn Gud
selv. Videre står det at det vi ikke gjør for de aller minste, det gjør
vi heller ikke for Ham (Matt 25,40–45). Dette viser mye av Guds
hjerte for de som lider, og hans ønske om at vi engasjerer oss på
vegne av de svake og undertrykte. Guds folk må bry seg om det
Gud bryr seg om. Vi må være opptatt av det Gud er opptatt av.
Med vissheten om menneskets ukrenkelige verdi innfor Gud –
og med en Gud som er så tydelig i sitt ord når det gjelder å stå opp
for de som lider: Hvordan kan vi være likegyldige til at millioner
av mennesker er fanget i slaveri?
Bli med i kampen for rettferdighet.
«Du kan velge å se en annen vei, men du kan aldri igjen si at du ikke
visste».
– William Wilberforce (forkjemper mot slaveriet på 1800-tallet). ■

A21 kjemper for den ene
A21 eksisterer for å avskaffe
urettferdighet i det 21. århundret.
Organisasjonen har 12 kontor i 11
land, inkludert Norge. Internasjonalt
jobber A21 ut fra FNs anbefaling
for å bekjempe vår tids slaveri, som
består av følgende; forebyggende
arbeid, beskyttelse av overlevende,
straffeforfølgelse av bakmenn og
samarbeid med ulike etater i samfunnet.
I Norge er A21s hovedfokus å forebygge
menneskehandel gjennom bevisstgjøring
og opplysende arbeid. Gjennom
presentasjoner og undervisningsopplegg,
økes bevisstheten som er med å endre
holdninger og redusere etterspørselen
av varer og tjenester utført av ofre for
menneskehandel.
I Norge arbeider A21 også for å
skaffe økonomiske midler, slik at A21
internasjonalt kan være med å redde
ut og rehabilitere mennesker som i dag
lever i slaveri.
Les mer om A21s arbeid, og hvordan
du kan bidra i kampen for å
bekjempe menneskehandel på deres
nettsider. Her kan du også booke A21
foredragsholdere.
www.a21.org/no
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UNDERVISNING

Det kristne menneskesynet
- motgift mot sorteringssamfunnet
Er ei norsk jente like mye verdt som en fattigjente fra
slummen i Rio? Er dyras rettigheter like viktige som
menneskerettighetene? Tror du at mer kunnskap er
løsningen på menneskers feil og svakheter? Det kristne
menneskesynet er høyaktuelt – også i en sekulær tid.
Tekst: Arne Olav Røe,
arneolavroe@gmail.com
Arne Olav Røe er gift med Tone og sammen
har de tre barn. Arne Olav bor i Trondheim
og er eldste i Kristent Fellesskap Trondheim.
Han er bibellærer og daglig leder i Kristent
Nettverk.

Det kristne menneskesynet har vært gransket og diskutert i 2000
år. Fremdeles er det høyaktuelt i samfunnsutviklingen i Norge og
ellers i verden. Jeg vil i denne korte artikkelen presentere seks av
de viktigste tingene du trenger å vite om Bibelens menneskesyn.

1) Vi er skapt i Guds bilde
«Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det,
som mann og kvinne skapte han dem.» (1 Mos 1,27)

Bibelen forteller at mennesket er ønsket og villet fra Guds side. Vi
er ikke her ved flaks eller tilfeldigheter, men Gud har skapt oss.
Ikke nok med det, Gud har skapt oss i sitt bilde. Vi er skapt med
Guds likhetstrekk. Vi kan si at Gud så seg selv i speilet da han
skapte oss. Vi er blant annet skapt med evne til å resonnere, elske,
ofre, tilbe, skape og snakke. Alt dette er egenskaper vi kan finne
igjen hos Gud. Dette skiller oss fundamentalt fra dyrene.
At vår skapelse forankres i Guds vilje, danner grunnlaget for
menneskeverdet. Dette menneskeverdet angripes fra flere kanter.
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For det første vurderes vi ofte etter vår evne til å bidra til økonomisk vekst i samfunnet. Denne tankegangen setter pliktoppfyllende
ungdommer, syke og ressurssvake grupper under et sterkt press om
å gjøre nytte for seg. For det andre gjør det sterke fokuset på sex,
porno og utseende hos dagens unge noe med hvordan vi vurderer
både våre egne og andres kropper. Det kristne menneskesynet
bekrefter menneskers verdi, viktighet og ukrenkelighet, uavhengig
av hvor pene, produktive og flinke vi er (Jak 2,1–9). Uavhengig av
hvilke valg vi tar i livet, er vi like mye verdt.
Dette menneskesynet er avgjørende for å bekjempe den globale
menneskehandelen, som er en av verdens største industrier. Troen
på at alle mennesker er skapt av Gud med lik verdi, enten de er
oppvokst i Norge eller i slummen i Rio, gjør at vi ikke kan se på at
millioner av mennesker krenkes hver dag gjennom sexslaveri,
organhandel eller tvangsarbeid.
Uten Bibelens menneskesyn forsvinner grunnlaget for at
mennesket har en spesiell posisjon i universet. Moralfilosofen Peter
Singer hevder derfor at spedbarn og demente har lik verdi med
dyr1. Å løfte fram det kristne menneskesynet er avgjørende for
samfunnsutviklingen i vår tid.

Vi er ikke her ved flaks eller
tilfeldigheter, men Gud har skapt oss.

2) Vi er skapt med et oppdrag
«Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere
skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over
alle dyr som det kryr av på jorden.» (1 Mos 1, 28)

Vi er skapt ved Guds kjærlighet. Han elsker oss, og han har først
og fremst skapt oss til fellesskap med seg selv. På dette grunnlaget
har han gitt menneskeheten et oppdrag. Vi er satt til å styre, ta
vare på og forvalte skaperverket på vegne av han. Han har stilt oss
til ansvar for dette.
Det er viktig å se Jesu frelsesverk i dette lyset. Syndefallet har
forstyrret vår evne til å fullføre denne oppgaven, mens Jesu frelsesverk hjelper oss inn i dette oppdraget igjen. Guds frelsesplan
stopper ikke ved enkeltpersoners bekjennelse av tro, men den fører
1 Aksel Braanen Sterris artikkel i Dagbladet 25.02.16
		
31

oss tilbake til det opprinnelige oppdraget om at livet i Edens hage
skulle fylle hele jorden. Gud elsker verden, han var villig til å gå i
døden for å berge den.

3) Syndefallet forklarer våre motiver og handlinger
«Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den
dagen du spiser av det, skal du dø.» (1 Mos 2,17)

Gud elsker verden, han var villig til
å gå i døden for å berge den.

Adam og Eva valgte å trosse Guds bud om ikke å spise av kunnskapens tre. De døde åndelig, ble adskilt fra livet med Gud og
overlatt til seg selv og sin egen utilstrekkelighet. Dermed ble Adam
og Evas liv preget av maktkamp, konflikter og en verden under
forbannelse (1 Mos 3,14–19). Med andre ord en verden preget av
synd og lidelse.
Bibelen omtaler alle mennesker som Adams etterkommere. Vi
er alle født med Adams natur, med en tilbøyelighet til å synde
(Rom 5,12–21; 8,3; Ef 2,3). Adams fall førte alle mennesker under
fordømmelse. Mange prøver likevel å gjøre det beste ut av situasjonen, mens mange andre ødelegges av de egoistiske og destruktive kreftene i oss.
Bibelen omtaler riktignok ikke mennesket som utelukkende
ondskapsfullt. Tvert imot sier Paulus: «Det jeg vil, gjør jeg ikke, og
det jeg avskyr, det gjør jeg.» (Rom 7,15). Vi kan ha de beste idealer
og motiver, samtidig som vi kjennetegnes av synd, svik og
ansvarsfraskrivelse. Kunnskap om rett og galt fører ikke til at vi
gjør det rette. Dersom det hadde vært tilfelle, ville myndighetenes
informasjons– og holdningskampanjer hatt langt større effekt enn
det de faktisk har. Men menneskehetens problem stikker dypere.
Problemet kalles synd. En tilstand hvor vi er utenfor Guds nåde og
hjelp, med det uunngåelige resultatet at vi synder. Vi er ikke
syndere fordi vi synder. Det motsatte er tilfelle: Vi synder fordi vi
er syndere.

4) Mennesket trenger frelse og gjenopprettelse
Historien om syndefallet er avgjørende for å forstå hvorfor Jesus
valgte å la seg korsfeste (Rom 5,18–19). Men ved Jesu blod er vi
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kjøpt fri fra synd og dødens adskillelse fra Gud (Rom 3,22–24; Kol
1,13–14). Ved Jesu oppstandelse har Gud skapt en ny menneskeslekt i Kristus. Der Jesus er den førstefødte i Guds store familie,
sammen med alle som ved troen blir innlemmet i familien (Rom 8,
29).
Selv om forskning, medisiner, terapi og religiøsitet kan ha mye
godt ved seg, kan det ikke bøte på menneskehetens grunnleggende
problem: å være født med Adams natur. Derfor trenger vi en ny
fødsel (Joh 3,3–7). Vi trenger frelse fra synd til et liv i Kristus –
med Guds liv på innsiden. Vi trenger å bli født inn i Guds familie
for å leve det livet Kristus gir oss.

Vi er alle født med Adams natur,
med en tilbøyelighet til å synde.

5) Vi har fri vilje, og alle har ansvar for sitt eget liv
Et grunnleggende premiss i kristen tro er at vi er skapt med fri
vilje. Adam kunne velge om han ville gjøre det Gud sa, eller ta
konsekvensen av å gå sin egen vei (1 Mos 2,16–17). På samme
måte måtte Jesus Kristus velge lydighet mot Gud og si nei til
djevelen (Joh 10,17–18).
Vi har alle fått en fri vilje, og alle har ansvar for sitt eget liv.
Adam spiste faktisk av treet som gir kunnskap om godt og ondt (1
Mos 3,5; 22). Konsekvensen er at voksne mennesker vanligvis kan
stilles til ansvar for sine handlinger, siden vi kan skille rett fra galt.
Vi kan ikke komme unna med å skylde på foreldre, staten eller
samfunnet, selv om dette er en merkbar tendens i vår kultur. Jesus
frelser oss fra Adams ansvarsfraskrivelse (ved å skylde på Eva, 1
Mos 3,12), til å ta ansvar for eget liv og handlinger.

6) Vi er hele mennesker
Den siste jeg vil trekke fram om det kristne menneskesynet, er at
Gud har skapt oss til å være hele og komplette mennesker. Den
hellige ånd er sendt for å arbeide i oss med sin kraft, uten at han
vil ta vekk våre menneskelige sider, vår personlighet eller talenter.
Den inkarnasjonen som skjedde da Gud ble et vanlig menneske
gjennom Jesus Kristus (Joh 1,14), er ment å fortsette i Jesu kropp
idag - menigheten. Det skaper fellesskap full av ulike personligheter, gaver og talenter som beriker, sliper og utfyller hverandre.
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Vi kan ikke redusere mennesket til et slags «åndelig» vesen
hvor bønn, lovsang og bibel er det eneste som betyr noe. Bibelen
deler ikke inn livet i åndelige og uåndelige soner. Bønn og Guds
ord er viktig, men det er også sosialt samvær, fysiske kjærtegn,
arbeid og hvile. Vi trenger alt dette for å fungere godt, det ene kan
ikke kompensere for det andre. Forbønn og forkynnelse er viktig,
men det står ikke i motsetning til å arbeide for en bedre verden. ■

Selv om forskning, medisiner,
terapi og religiøsitet kan ha mye
godt ved seg, kan det ikke bøte på
menneskehetens grunnleggende
problem: å være født med Adams
natur.
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INTERVJU

Sommerfuggel i vinterland

Sommeren 2015 flyttet Priscilla til Kirkenes etter å ha
bodd i Tromsø siden 2008. De fleste tenkte nok at hun
etter sju år i nord ville reise tilbake til Ghana. Det tenkte
hun egentlig selv også. Men etter en klar opplevelse av
Guds kall, tok hun heller veien østover til Finnmark og
Kirkenes.
I 1983 kom Priscilla Akua Boakye til verden. Hun ble født i Ghana,
men familien flyttet til Nigeria da hun var tre år. Noen år senere
ble Pricillas mor kristen og begynte å ta henne med på møter. Fra
et liv uten menighet, ble det plutselig samlinger tre til fire ganger i
uka. Store samlinger, mindre grupper og bønnemøter som kunne
vare til langt på natt.
– Som 14-åring var jeg på et møte der predikanten var en 9-år
gammel gutt. Han snakket om hvordan Jesus hadde forandret livet
hans, og ordene gikk rett til hjertet mitt! Den dagen tok jeg imot
Jesus og ble en kristen. Så ble jeg døpt og begynte selv å studere
Guds ord.
Ett år senere flyttet familien tilbake til Ghana. Her tok Pricilla
nye steg som kristen. Hun ble med i bibelgruppe, bønnegruppe og
begynte å dele Guds ord på skolen. Hun lærte tidlig å prioritere tid
med Gud, og gikk gjerne ut alene for å be og takke.

Intervjuer:
Øydis Karlsen,
oydis.merete@gmail.com

Foto:
Georg Birkelid,
georg.birkelid@gmail.com

Tekst: Rune Ørnes,
rune.ornes@gmail.com
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Priscilla Akua Boakye trives med godt fellesskap og gode samtaler.

Videre studier
Etter en bachelorgrad fra universitetet i Ghana, sendte Priscilla
søknader til Canada og Storbritannia om videre utdannelse.
Samtidig fikk hun en telefon fra en venninne som var utvekslingsstudent i Norge. Uten å legge for mye i det, kikket hun gjennom
tilbudene en kunne finne på norske universiteter. Det som fanget
hennes oppmerksomhet var en master i «Urfolksstudier» på universitetet i Tromsø. Hun sendte avgårde en søknad og glemte det like
fort. Det var jo til Canada hun helst ville. Men fra Canada kom det
avslag. Fra Storbritannia var det positivt svar, men med manglende
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finansiering. Plutselig kom det imidlertid uventet et tilbud fra
Tromsø der finansieringen også var på plass.
– Jeg brukte tid til å søke Gud over dette, og opplevde med en
gang at dette var Hans ledelse for meg videre. Sammen med
mamma og pappa kikket vi på kartet og fant Tromsø, langt der
oppe mot nord. Og mamma utbrøt: «Hæ, skal du til verdens ende?»

Første møte med Tromsø
Sommeren 2008 pakket Priscilla kofferten og dro til Tromsø.
– Jeg fikk to store overraskelser i møte med Tromsø! Det første var
sola. Den var jo oppe hele natta! Det andre var at menighetene i
byen hadde sommerferie. Det hadde jeg aldri opplevd før, sier Priscilla og ler.
– Men jeg hadde en bekjent i byen jeg oppsøkte. Han hadde en
husgruppe som møttes gjennom sommeren, og der ble jeg med. Jeg
kjente meg raskt hjemme i Kristent Fellesskap. Det var en liten
menighet, men vi delte virkelig hverdagen med hverandre. Og allerede i slutten av august, ble jeg invitert med i lovsangsteamet og
ledet an i lovsanger på norsk!

Det var en liten menighet, men
vi delte virkelig hverdagen med
hverandre.

Tjenende holdning
Husgruppelederen måtte reise bort en periode i forbindelse med
studier, og Pricilla fikk ansvaret for gruppa i den perioden. I denne
tiden hadde hun en kveldsjobb der hun vasket på en skole. Gud
hadde talt til henne om at hun aldri måtte la jobben komme i veien
for å kunne tjene Gud. Det gjorde at hun delte vaskeøkta i to. Først
vasket hun litt. Deretter tok hun bussen for å lede husgruppa. Så
tok hun bussen tilbake for å vaske ferdig. Noen ganger ble det så
sent at hun ikke rakk bussen hjem etterpå. Da måtte hun gå en
halv time sent på kvelden.
– Det var på en av disse turene at jeg første gang opplevde at
Gud talte direkte til meg. En av gangene var jeg så sliten at jeg
ropte til Gud om hjelp for å komme meg hjem. Da sa Gud; «Løp!»
Men jeg var så sliten at jeg begynte å argumentere med Gud. Men
igjen hørte stemmen; «Løp!» Plutselig kjente jeg ny kraft. Jeg løp
helt hjem, og da jeg var fremme kunne jeg enkelt fortsatt løpe		
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God stemning og godt fellesskap.
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turen. Den hellige ånd talte da til meg igjen; «Når du gjør alt i
glede uten å klage, da får du stadig ny kraft!», sier Priscilla begeistret.

Stilletid
Priscilla hadde disse årene en veldig hektisk hverdag. Likevel fant
hun alltid tid til hvile. I startfasen av sitt kristenliv lærte hun alltid
å rydde tid til å være alene med Gud. Hver dag starter hun med å
sette seg stille ned med Herren. Søke han i ordet og i bønn. Det er
dette som gir henne kraft til hver dag. En gang kjente Priscilla at
hun var fryktelig sliten. Likevel åpnet hun Bibelen og begynte å
lese fra Esra.
– Der stod det at Esra fikk kraft når Herrens hånd kom over
han. Det stod flere ganger, og mens jeg leste dette var det som om
Herrens hånd kom over meg også, og jeg merket at ny kraft fylte
meg. Jeg fikk mer enn nok kraft til å gå ut i hverdagen igjen!

Jeg fikk mer enn nok kraft til å gå
ut i hverdagen igjen!

Lutefisk
Priscilla lærte fort å bli kjent med det «norske». Språket tok hun
raskt og allerede første jul besøkte hun en norsk familie med fire
barn i høytiden. Universitetet la til rette for en besøksordning, der
norske familier kunne invitere utenlandske studenter på julefeiring.
– Det var en fantastisk opplevelse for meg og og vi knyttet
dype vennskapsbånd. Da de serverte lutefisk, var de forberedt på at
det kunne bli utfordrende for meg. Derfor hadde de laks i bakhånd.
Men jeg smakte og spiste, ja jeg faktisk elsket smaken av lutefisk!
Siden har jeg møtt familien mange ganger, både til hverdag og
fest. Jeg ble til og med spurt om å være gudmor for ett av barna
deres!

Dele Guds ord
Etter hvert fikk Priscilla forespørsel om å dele Guds ord i menigheten. Hun fikk profetiske ord om at hun hadde en undervisningsgave. Samtidig begynte Gud å tale til henne på en ny måte. Gud
viste henne tema som hun skulle forberede seg på. Hver gang hun
ble spurt om å dele, hadde Gud allerede lagt et ord på hjertet
hennes, gjerne dagen før.
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To fulle utdannelser og jobb

I startfasen av sitt kristenliv
lærte hun alltid å rydde tid til å
være alene med Gud. Hver dag
starter hun med å sette seg stille
ned med Herren.

Studiet i Tromsø nærmet seg slutten og Priscilla begynte å tenke
på å reise til Ghana igjen. Så fikk hun en drøm der hun forkynte
evangeliet til to eldre menn på et gamlehjem. Hun ba over dette,
og Gud talte om at hun skulle bli sykepleier. Men en ny bachelorgrad var ikke gyldig grunn til fortsatt opphold i Norge. Derfor tok
hun i tillegg en mastergrad i «Folkehelsevitenskap» samtidig som
hun startet opp som sykepleierstudent. Hun fant seg også en jobb
på et sykehjem. Her fikk hun dele evangeliet med de eldre, og
mange tok imot Jesus rett før de døde. Hun tjente penger, men
motivasjonen var å være misjonær. En dag ble hun kjørt på jobb
av en venn. Vennen ba for dagen til Priscilla, om Guds ledelse i
møte med pasientene.
– Det ble en fantastisk dag. To damer som tidligere hadde
virket helt stengt, var denne dagen åpen for evangeliet og begge to
tok imot Jesus!

«Time for time»
Vekslingen mellom to heltidsstudier var vanskelig. To timeplaner
skulle tilpasses og Priscilla gikk fra den ene forelesningen til den
andre og fra den ene kollokviegruppen til den andre.
– Det var virkelig stressende. Men da talte Gud til meg om å ta
«time for time». Det ble et nøkkelord for meg. Dagen ble delt opp i
timer, og da var det tid nok og nåde nok til alt som skulle gjøres.

Guds ledelse
For tre år siden fikk Priscilla en drøm der hun var i en fremmed by.
Hun gikk inn i en butikk for å handle, og da kom det inn to politimenn og ba om å få se passet hennes. Hun viste det fram til dem,
hvorpå de svarte; «Ja, men passet ditt tilhører Finnmark». Også
forsvant de. Senere fikk hun en ny drøm, der hun var flyttet til en
ny leilighet. En dame viste henne mye fyringsved og sa at dette
trenger du, for vinteren er lang og kald. Så kunne hun se hvordan
hun samlet mennesker til husgruppe og delte Guds ord med flere
barn. En tredje bekreftelse ble delt med Priscilla i en visjon der hun
så seg selv i en liten by.
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– I 2014 skjønte jeg at det nærmet seg. Selv om jeg fikk tilbud
om fast jobb i Tromsø, visste jeg at jeg skulle flytte til Finnmark.
Først søkte jeg jobb i Hammerfest, men fikk avslag. Deretter tok
jeg kontakt med sykehuset i Kirkenes. Men det kom ingen respons
derfra heller. Litt senere talte Gud om at jeg likevel skulle ta en titt
på utlysninger i Kirkenes. Da var det lyst ut to stillinger som sykepleier. Jeg søkte med en gang og dro deretter på ferie. Da jeg kom
hjem fra ferien, hadde jeg plutselig både fast stilling og leilighet i
Kirkenes!
Sommeren 2015 kjørte Priscilla og moren hennes den lange
veien fra Tromsø til Kirkenes. I møte med byen utbrøt moren «Er
det her du skal bo? Her er det jo ingen som bor!» Den første
vinteren var kald, det kunne gjerne være -35 grader, men likefullt
har Priscilla hatt mange bønneturer rundt om i byen.
- Det er kaldt her, men menneskene er varme. Jeg møter
mange åpne, hjelpsomme mennesker, og alle trenger jo Jesus.

Priscilla Akua Boakye og Gunnvor Birkelid
setter pris på fellesskapet i menigheten.
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«Time for Time». Det ble et
nøkkelord for meg. Dagen ble
delt opp i timer, og da var
det tid nok og nåde nok til alt
som skulle gjøres.

Priscilla har et kall til å dele Guds ord med
andre. Odd Markus Punsvik, Sofie Punsvik,
Sara Punsvik og Lars Jenssen.

Kirkenes er en flott, liten by, som Gud har lagt gode planer for. På
jobb har jeg fått mange muligheter til å møte folk med Guds
godhet. Pasienter kjenner på åndelige behov, og jeg har fått mange
anledninger til gode samtaler og forbønn. I tillegg legger Gud til
rette for spennende kontakt med kollegaer.

Gruppa i Kirkenes
Nå er Priscilla begeistret for å være med i fellesskapet i Kirkenes.
– Det er spennende å være med på å plante menighet. En lærer
å være tålmodig og vente på Guds løfte. Gud viste meg at jeg ikke
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måtte gå etter andre forventninger, men vente på hans timing.
Hvis ikke kom jeg til å bli skuffet. Og jeg har igjen lært mye om
hvor viktig det er å jobbe i bønn.
Jeg er overbevist om at Gud kan bruke få mennesker til å gjøre
store forandringer. Det viktigste er om man har villige hjerter. Jeg
tror mange vil bli frelst og døpt. I framtiden ønsker jeg å reise
rundt omkring for å dele Guds ord og be for Finnmark. Og hvor
lenge jeg skal være her, er det bare Gud som vet.
Priscilla fra Ghana, Nigeria og Tromsø bare elsker å være i
Kirkenes. Elsker å være akkurat der Gud vil hun skal være. I
tjeneste for Jesus og for evangeliet. ■

Gud viste meg at jeg ikke måtte
gå etter andre forventninger, men
vente på hans timing. Hvis ikke
kom jeg til å bli skuffet. Og jeg har
igjen lært mye om hvor viktig det
er å jobbe i bønn.
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UNDERVISNING

Familien i Guds verdsbilete

Familien er viktig for Gud. Også planter, fuglar og dyr er
ordna i familiar frå skaparens hand. Dei som forstår verda
ut frå trua på Gud, forstår også at familien som Guds
ordning ikkje kan øydeleggjast utan skade på sjølve
livsgrunnlaget.
Tekst: Norleif Askeland,
norleifas@gmail.com
Norleif Askeland er gift med Bente og sammen
har de tre barn. Bosatt på Sotra. Lærer på
Bergen Bibelskole, kursleder i Folk Bibelskole
og menighetsleder på Sotra.

Det er mange grunnar til at familien er viktig for Gud. Han er
meint å vera ramma for eit oppvekstmiljø med rikeleg tilgang på
omsorg, kjærleik, tryggleik, rammesetjing, læring og konsekvensforståing. Dette er heilt nødvendig for å bli eit harmonisk og godtfungerande menneske.

Familiar bygde på pakt
Gud vil at familien skal veksa fram frå paktskjærleiken mellom far
og mor. Mann og kvinne som i gjensidig respekt for kvarandre og
dei rollene Gud har gitt dei, står trufast saman i arbeidet med å
forma familien til eit uttrykk for Guds type fellesskap og måte å
leva på.
Det er tydeleg i Bibelen at Guds vilje er at familien også skal
vera ein plass der den oppveksande generasjonen skal læra Gud å
kjenna gjennom evangeliet. Det vil seia at dei må få hjelp både til
å forstå evangeliet og få hjelp til å gje respons på evangeliet i den
tru som evangeliet gir dei del i. Det er også Guds vilje at dei skal få
del i den gudserfaringa som foreldra sjølv har og læra å leva i tru
og tillit til Gud i ein kvardag som både har oppturar og nedturar.
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På den måten kan dei heilt frå barndommen av ha urokkeleg fjellgrunn under føtene som gjer at dei kan stå støtt i alle dei utfordringane som eit heilt vanleg liv medfører. (2 Tim 1,5; 5 Mos 6,7;
11,19)
Den kristne familien er ein del av Guds familie, som midt i det
lokale samfunnet er meint å vera eit lys som skin for andre, ein
oase av fred og liv som ber Abrahams velsigning ut til andre familiar. (Gal 3,7–8; Apg 3,25–26) Det vil seia å leva som lys i verda
slik at andre både kan sjå og høyra evangeliet og ved å ta imot, få
del i den velsigninga som er i Kristus.
Familien er eit lite paktsfellesskap der vi skal læra å vera glad i
kvarandre, læra å leva til beste for og leggja ned livet for
kvarandre. I motsett fall vil sjølvrealisering og egoisme ikkje berre
hindra dette, men skapa ein destruktiv konkurranse om elementære
behov som verken barn eller vaksne er meint å erfara.
Når Gud har gjort mennesket til det fremste av alt han har
skapt, er det fordi han sjølv er Far. Guds farsrolle er mangfaldig.
Han er skapar, livgjevar, frelsar og den som har ein plan for alle.
Kvart menneske er meint å tilhøyra eit større fellesskap der Guds
kjærleik, nåde og kraft pregar livet (forsamlinga), og som har ei
felles rolle å spela i Guds store oppdrag for verda. Byggjesteinen i
dette fellesskapet er familien.

Den kristne familien er ein del av
Guds familie, som midt i det lokale
samfunnet er meint å vera eit lys
som skin for andre, ein oase av
fred og liv…

Egoisme øydelegg familiar
Alle menneske er i sentrum for Guds frelsande gjerning og plan.
Men når dei set seg sjølv i sentrum, slik at dei gjer seg uavhengig
av Gud, endar dei i død. (1 Mos 3) I alt opprør set menneske seg
sjølv på Guds plass. Å kunna gjera seg uavhengig av Gud ved sjølv
å kunna vita forskjell på godt og vondt, har vore djevelens taktikk
heilt frå den fatale dagen i hagen. (1 Mos 3. Les også Es 28,11–19)
Ingen som trur at Gud er Gud kan gå med på å ta Guds ord og ei
kristen oppseding bort frå arbeidet med å byggja familien og leva
familielivet slik Bibelen lærer.
At menneske set seg sjølv i sentrum skaper også fleire andre
pressområde for menneske. Mange opplever eit sterkt press både
frå kollegaer og venner til å sikra seg sjølv, si eiga framtid og sin
eigen pensjon. Eit press til å gå på kompromiss med både med
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Guds farsrolle er mangfaldig. Han
er skapar, livgjevar, frelsar og den
som har ein plan for alle.

samvit og med eiga helse av omsyn til økonomisk fridom og yrkeskarriere. Ein kjem fort under press når ein vil stå opp for eigne og
familiens verdiar. Tid ein helst vil investera i barna og dei unge og
kreftene ein treng for å kunna leva eit overskotsliv kjem i konflikt
med eigeninteresser og krav til å følgja politiske straumar. På den
andre sida er det veldig mange som mot sin eigen vilje vert tvinga
inn i jaget på grunn av høge bustadprisar, store studielån og
manglande fridom til å velja andre løysingar for sine eigne liv.

Samfunnet treng trendsetjarar
Mange meiner at barns oppvekst skal vera livssynsnøytral. Å tru at
oppvekst og forming kan gjerast uavhengig av livssyn og truspåverknad er å lura både seg sjølv og andre. Det er det same som å
fråskriva seg ansvaret for å gje næring til menneske sine åndelege
behov. Andre sin rett til å velja sjølv, vert fort mitt alibi for
ansvarsfråskriving. Det er ingen som sluttar å driva politisk
valkamp av omsyn til folks valfridom i politiske spørsmål. Snarare
tvert imot. Men i trusspørsmål er det forventa at menneske skal
velja utan påverknad.
Det er fort gjort å bli foreldre, men meir krevjande å få familien til å fungera. Det gode er at Guds nåde er meir enn nok til å
lukkast. Samfunnet treng trendsetjarar som lever tydeleg i verdivalet. Tidene vi lever i forandrar seg, men det er alltid råd å finna
løysingar til det beste – også for familien. Vi skal finna nye vegar
og nytt mot til å la dei viktige verdiane koma fremst i køen, sjølv
om det vert kjerringa sin sigerskamp mot straumen. Kanskje det
også vert ein siger for den verkeleg viktige karrieren.
Familien skal bli ståande som den viktigaste byggjesteinen i
samfunnet, og ikkje bli eit offer for det.
I familien skal ein kjenna seg akseptert utan vilkår, god nok
utan resultat, og verdifull fordi ein er skapt i Guds bilde med verdi,
tilhøyrsle og kall.
Vi må innsjå at vårt ansvar er: Lær den unge den vegen han
skal gå, så vik han ikkje av når han vert gammal (Ord 22,6). Bibelens tanke er at dei sjølve vil velja det rette, fordi nokon tidleg i
livet deira, lærte dei kva som er gode val og forklart kvifor dei
gode vala er gode. Livssynsnøtralitet og verdinøytralitet kastar
menneska ut i ei verd av prøving og feiling der skade og øydelegging kjem først og erkjenning sist. ■
46

FOLK tidsskrift for hverdagsteologi

Bli abonnent?
Gi bort et gaveabonnement?
Registrer deg på www.ifolk.no
Abonnement: kr. 300,- pr. år
Det kommer ut 4 nummer i året.
		
47

INSPIRASJON

Fins den norske Jesus?

«Dere er idealistiske og tydelige nå, og synes vel at jeg
opptrer som en kameleon. Bare vent til realitetene møter
dere, så må dere også bli mindre prinsipiell og tilpasse
dere verden. Enten blir dere en getto eller så må dere bli
mer pragmatisk. Noen mellomveg finnes ikke for dere
heller.»
Tekst: Terje Dahle,
tedahle@gmail.com
Terje Dahle er gift med Lise og sammen har
de tre barn. Terje bor i Trondheim og er
apostel for menigheter som står sammen i
Kristent Nettverk i Norge.

Slik endte min samtale med en kristen leder som hadde erfart at
han hadde blitt svært så konturløs og forsiktig med årene.
Samtalen handlet om en av de mest sentrale sidene ved troen på
Jesus: Inkarnasjonen - at Jesus Guds egen sønn ble menneske.

Gud som en av oss
I Jesus ble Gud ble en av oss. Jesus viste oss hvem den usynlige
Gud er (Joh 14,9). Jesus var i verden og ble kalt tollernes og
syndernes venn, samtidig som at han forandret verden rundt seg.
Men Jesus stopper ikke med seg selv. Jesus sender oss til verden
slik Gud sendte ham til verden (Joh 20,21). Det har gått over 2000
år siden Jesus sendte de 11 disiplene. Og i Apostlenes gjerninger
ser vi hvordan Jesu seier over døden ble forkynt og erfart fra by til
by og nasjon til nasjon rundt Middelhavet.
Siden har Jesu menighet på nytt og på nytt blitt inkarnert i
stadig nye land, etniske grupper og kulturer. Men dette har vært en
kamp fra første stund fordi det handler om å leve i skjæringspunktet mellom himmel og jord, mellom det åndelige og det
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menneskelige, mellom det synlige og det usynlige, mellom Gud og
mennesket. Hvor grensegangen mellom teologi og kultur er viktigere enn man kanskje tror.

I verden – ikke av verden
Jesus så denne utfordringen da han sendte oss til verden. Han ba
om at vi skulle være i verden, men ikke av verden (Joh 17,14–18).
Jesus sa at disiplene skulle vente med å gå ut til de var fylt av Den
hellige ånd. Gjennom dåpen i Den hellige ånd tok Jesus bolig i
dem. De fortalte ikke bare om Jesu seier over døden, de erfarte og
levde det ut slik som Jesus selv gjorde. Forskjellen var at Guds liv,
som før var begrenset til det ene mennesket Jesus Kristus, nå ble
mangfoldiggjort gjennom alle som tror.
Det var avgjørende at de holdt sammen og elsket hverandre
slik at Jesu kropp kunne bli synlig (Joh 13,34-35). Det som skilte
Jesus fra etterfølgerne hans var at Jesus alene hadde hele Guds
fylde i seg, mens det var bare sammen med alle de hellige vi kan
erfare og formidle hele Guds fylde (Ef 3,18-19). De erfarte at de var
sendt av Gud, og de formidlet Guds ord og Guds kraft der de gikk
fram. Og siden har Ånden falt på nytt og på nytt over vanlige
mennesker, og de har blitt drevet ut i verden i Guds kraft. På den
måten har nye mennesker erfart Jesus. Gud blir fremdeles inkarnert
gjennom oss.

Men Jesus stopper ikke med seg
selv. Jesus sender oss til verden
slik Gud sendte ham til verden.

Unngå grøftene
Men når åndslivet har tørket inn, har det ført til to mulige utfall.
Enten har menigheten, i frykt for å bli ødelagt eller smittet av
verdens synd og lyster, isolert seg og blitt en getto uten innflytelse
og gjennombruddskraft. Mange sekter startet med et ønske om å
bevare det rene evangeliet. Eller så har den, i forsøket på å nå
verden, blitt så tilpasningsdyktig med verden at den har vannet ut
Jesu budskap om omvendelse og etterfølgelse slik at ingen ting har
blitt igjen. Respekten for Bibelen som Guds ord har blitt undergravd, og hva vi mennesker føler har fått forkjørsrett. Begge disse
grøftene fører til at verden blir uberørt av evangeliet.
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Potet er potet selv om smaken avhenger av jordsmonnet
Når vi skriver om et kristent verdensbilde handler det om
fundamentale og uforanderlige sannheter fordi de har sin kilde i
Gud og i Bibelen - Guds ord. I møte med mennesker blir budskapet
tatt imot i og levd ut i den kulturen de lever. Hvordan dette arter
seg varierer en del ut fra den kulturen hvor budskapet slår rot. Jeg
har erfart å møte kristne i Asia og Afrika der jeg ikke føler meg
hjemme i deres kultur. Samtidig har jeg en sterk opplevelse av at vi
er søsken og en felles tilhørighet fordi vi tror på samme Kristus. På
samme tid omgås jeg mennesker i hverdagen hvor vi har felles
kultur og nasjonal identitet, men der avstanden er enorm når det
kommer til det som er viktig i livet.

Ikke gå ut over det Bibelen sier
De fortalte ikke bare om Jesu seier
over døden, de erfarte og levde det
ut slik som Jesus selv gjorde.

Vi ser at Paulus i flere av brevene skiller mellom evige sannheter
og det kulturelle uttrykket det får. Eksemplene han nevner med
mat, drikke og høytider er ikke en del av evangeliets evige sannheter. Mennesker har en tendens til å trekke evangeliet lenger enn
det Bibelen gjør. Da blir skikker og tradisjoner kunstige skiller
mellom mennesker som tilhører hverandre i Guds familie. I stedet
for at evangeliet erfares som gode nyheter for alle mennesker, og
at det forener mennesker på tvers av kultur, språk og hudfarge,
skapes det skiller som strir imot Guds vilje (Ef 2,14-19). Kulturelle
uttrykk endres over tid slik at motivene bak er annerledes.
Jeg husker mine besteforeldre forbannet kortstokken fordi en
slektning spilte bort gård og grunn i poker for mange tiår siden.
Samtidig spilte vi amerikaner uten noen kobling til synd og urett.
Rocken var et opprørsuttrykk mot autoritet på 1950-tallet. I dag
spilles rock i gudstjenester i lovprisning til Gud. Det er ikke stilen
som har endret seg, men holdningene bak. Jeg har vært i bryllup
der det har vært en selvfølge med lovprisning, bønnemøte, rødvin
og dans i løpet av kvelden. Det kan føre til mange etiske dilemmaer for en som er født før 1950-tallet. Spørsmålet er hvor prinsippene stopper og det kulturelle uttrykket overtar.
Å ha et kristent verdensbilde er å forankre sitt liv i Bibelens
Gud, og samtidig se sin egen kultur utenfra, slik at en ikke gjør
den til noe mer enn den er. Den eksponeringen vi får av andre
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kulturer hjelper oss. Muslimer som tar imot evangeliet trenger å bli
døpt i vann og Den hellige ånd, men de skal slippe å spise svinekjøtt og feire jul. Fasthet i prinsippene og raushet i uttrykkene er
en god leveregel for de som vil leve ut misjonsbefalingen fra Jesus.
■

Det som skilte Jesus fra etterfølgerne
hans var at Jesus alene hadde hele Guds
fylde i seg, mens det var bare sammen
med alle de hellige vi kan erfare og
formidle hele Guds fylde.
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INNSPILL

I den sekulære løvehulen

Norske studiesteder er utvilsomt preget av de sekulære
strømningene i samfunnet og vil by på mange
utfordringer for kristne studenter. Kan det tenkes at det
ikke først og fremst er de gudløse universitetene med de
fryktelige ateistene som utgjør kjernen til problemet?
Karl-Johan Kjøde,
kjk@nkss.no
Karl-Johan Kjøde er generalsekretær i Norges
Kristelige Student- og Skoleungdomslag, en
bevegelse med over 200 lokallag rundt om
kring i Norge. Han bor i Oslo, men har sterke
røtter i blant annet Bergen og på Sunnmøre.
Er gift og har to barn.

Jeg husket godt nedstemtheten som kom over meg første gang jeg
innså hvor mange av mine troende venner fra barne- og ungdomsårene som ikke kom til å kalle seg kristen etterhvert. Noen skulle
komme til å markere sin motstand mot evangeliet de en gang så
frimodig bekjente seg til. Personlig erfaring, supplert av en håndfull studier, tegner opp et tydelig bilde av når i livet dette
trosskiftet ofte inntreffer, nemlig i studietiden. Svært mange som
identifiserte seg som kristen i deler av ungdomstiden, distanserer
seg fra det kristne fellesskapet og troen i løpet av studieårene. Som
leder av en kristen skole- og studentbevegelse, hvor vi tror at alle
elever og studenter er umistelig for Gud – men fortapt uten Kristus
– så er det helt avgjørende å finne ut hvorfor. Hvorfor akkurat da
og hvilke grunner var tungtveiende for valget om å forlate troen?

Hvorfor akkurat i studietiden?
Det er flere forklaringsmodeller vi kan bruke for å finne ut hvorfor
skiftet ser ut til å skje i studieårene. Det er for eksempel en
utpreget brytningstid. Mange flytter hjemmefra for aller første
gang og får erfare gleden ved å ta selvstendige valg. Forfatteren Os
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Guinness har kalt årene fra 18 til 25 for «the significant seven»,
fordi svært mange av holdningene, verdiene og valgene man tar i
denne perioden er sjelsettende for resten av livet. Syv sjelsettende
år. Andre vil løfte frem generasjonsteori for å belyse hvorfor
akkurat vår tids unge ser ut til å forlate kirken i studieårene. Generasjon Y, eller Milleniumsgenerasjonen som den også kalles,
beskrives som «kirkens akilleshæl» av blant annet Førsteamanuensis Bård Hallesby Norheim. Hvorfor? Fordi de glimrer med sitt
fravær fra gudstjenesten, mer enn noen annen generasjon.

Det gude-frie akademia

Svært mange som identifiserte
seg som kristen i deler av
ungdomstiden, distanserer seg fra
det kristne fellesskapet og troen i
løpet av studieårene.

En tredje tilnærming til spørsmålet er å se på det akademiske
universet og de verdiene som man støter på der som ny student.
Enten man tar naturvitenskaplige fag, eller man gyver løs på de
humanistiske disiplinene, så vil der etter all sannsynlighet å
dømme være opp til flere religionskritikere. Noen ihuga, andre mer
subtile. Men sannheten er at det naturalistiske verdensbilde står
sterkt i det norske akademia. Så ubestridt er antakelsen om et
gudefritt univers i noen fagmiljøer, at bare spørsmålet om én
allmektig, vil få et unisont professorkorps til å himle med øynene.
Andre steder vil det simpelthen avfeies som irrelevant. Det er heller
ikke sjeldent at man blir møtt med anekdoter om religionen og
vitenskapens absolutte uforenelighet. Slikt gjør noe med en ung
kristen students frimodighet. Særlig krevende er det å stå i kryssilden, når det er autoritetsskikkelsen forrest i auditoriet som retter
skytset din vei. Noen trigges av slikt, men andre mister fullstendig
motet og ønsker seg bare langt, langt bort. I møtet med dette overveldende kunnskapsrike, vitebegjærlige, progressive, men også
skeptiske miljøet er det mange som erfarer at trosbygningen deres
kollapser. Huset som skulle vært bygget på fjell, stod knapt nok i
sand – det minnet mer om kvikksand – og før første semester var
omme forsvant pipa i vakuumet.

Akademia er ikke problemet – vi er
Norske studiesteder er utvilsomt preget av de sekulære strømningene i samfunnet og vil by på mange utfordringer for kristne
studenter. Men vi skal passe oss for å male fanden på veggen. Kan
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Huset som skulle vært bygget på
fjell, stod knapt nok i sand – det
minnet mer om kvikksand – og før
første semester var omme forsvant
pipa i vakuumet.

det tenkes at det ikke først og fremst er de gudløse universitetene
med de fryktelige ateistene som utgjør kjernen til problemet? For
hvem er det som har utrustet de aspirerende studentene med sine
skjøre trosbygninger? Det er oss. Vi har simpelthen ikke lykkes
med å undervise kristne i de aller mest grunnleggende trossannhetene, ei heller har vi utrustet dem til å imøtekomme menneskers
motforestillinger. Derfor kollapser korthuset i møte med det minste
vindpust.

Bruk hodet
I en fersk masteravhandling hvor Eivind Svenningsen intervjuet
syv personer som hadde forlatt sin kristne tro, oppga alle syv at
det manglet bevisgrunnlag for den kristne virkelighetsforståelsen.
De syv og deres likemenn har sannsynligvis møtt litt for mange
velmenende kristne som på fromt vis har oppfordret dem til «bare
å tro», istedenfor å gi seg i kast med deres nysgjerrighet og
undring. For det finnes nemlig mange svært gode argumenter for
kristen tro, som anerkjennes som beviser innenfor sin vitenskapssjanger. Dette trenger vi som kirke å kjenne til og utruste vår unge
med, slik at de ikke bare kan bevare troen i møte med skeptiske
miljøer, men også frimodig gi videre «det håp de eier i Kristus» (1
Pet 3,15). Det samme gjelder folks innvendinger mot kristen tro, vi
trenger å kjenne til dem, både for egen og andres del. Trosforsvar,
eller apologetikk som det ofte kalles, handler om å ære Gud med
vår intellektuelle kapasitet for at flere skal få ta del i frelsen. Når vi
i Laget arrangerer Skepsisuker på mange av landets campuser, så er
det fordi vi ser og anerkjenner dette behovet for å ha en solid trosbygning.

Bruk hjertet
Med en kristen tro som henger på greip, blir man ikke vippet av
pinnen like lett. Samtidig har både eldre og nyere studier pekt på
en annen dimensjon som helt avgjørende for at noen mister troen.
I sin sammenfatning av tre større forskningsprosjekter om frafall i
kristne miljøer, konkludere Sigmund Harbo med at «mangelfulle
erfaringer knyttet til kristen tro og praksis» er en hovedårsak for
frafall. Med andre ord, de unge kristne som mangler forbilder –
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åndelige mødre og fedre som kan demonstrere hvordan et praktisk
og integrert kristenliv ser ut – har større sjanse for å falle fra.
Derfor må alle vi som er rollemodeller for ulike mennesker la
Kristus forvandle hjertene våre og vende dem utover. Det finnes
ikke noe «quick fix» på dette, det handler kort og godt om å elske
Herren vår Gud og elske vår neste som oss selv, i fellesskap med
hverandre.

Avslutning
Trendene om frafall til tross, det er fullt mulig å gjøre noe med
saken. Du brenner kanskje inne med noen andre tanker, svar og
løsninger, flott! La oss sammen ta grep slik at vår nyere historie
ikke nødvendigvis blir vår fremtidige skjebne. I tillit til Gud som
forsørger. ■

Vi har simpelthen ikke lykkes med
å undervise kristne i de aller mest
grunnleggende trossannhetene,
ei heller har vi utrustet dem
til å imøtekomme menneskers
motforestillinger.
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INSPIRASJON

Apologetikk for dummies

Kristne kan la seg inspirere av Sokrates i oppgaven om å
holde et forsvar. Den kristne virkelighetsforståelsen er
ikke bare et attraktivt budskap, men vi har dessuten gode
grunner til å tenke at den samsvarer med virkeligheten.
«Så da vil jeg utføre mitt forsvar, og i løpet av den korte tiden jeg har
fått, vil jeg forsøke å avlive de ondsinnede påstandene om meg som
dere har trodd på så lenge. Jeg håper at jeg vil lykkes, dersom dette er
til det beste for meg og dere, og at mine ord finner velvilje hos dere.
Men jeg vet at å lykkes med dette ikke vil bli lett – jeg ser utfordringen. La så dette skje slik Gud ønsker: i lydighet til loven vil jeg
utføre mitt forsvar.»

Daniel Joachim Kleiven,
jkleiven@gmail.com
Daniel Joachim er siviløkonom med
bachelorgrader i teologi og filosofi. Han blogger
på danieljoachim.org og publiserer jevnlig i
ulike medier.

Slik åpner Sokrates sin forsvarstale – hans apologia. Sokrates står
for den greske retten i år 399 f.Kr., beskyldt blant annet for å
korrumpere de unge med sine mange spørsmål, og for å ikke tro på
de samme gudene som den greske staten.

Et forsvar - ikke unnskyldning
Men Sokrates ønsker ikke å beklage oppførselen sin. Han hevder at
han ikke trenger å unnskylde seg for å få ungdommen til å tenke
på viktige spørsmål. Spørsmål som hva rettferdighet og dyd er.
Likedan kan han ikke klandres for å ikke tro på hele det greske
spekteret av guder, for Sokrates mener at disse gudene var uverdige. De var oppblåste menneskelignende utgaver med et voldsomt
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temperament, sjalusi, grådighet, dårskap og andre menneskelige
laster. Sokrates trodde derimot det måtte være en høyerestående
guddommelighet. En verdig til å være guide for kunnskap, godhet,
moral og rettferdighet.
Sokrates mener å formidle sannheten. Det er det han nå skal
forsvare. At det han har pratet om hele tiden, faktisk er sant, og at
beskyldningene dermed vil falle sammen.
Ordet apologetikk kommer fra samme stamme som Sokrates’
apologia, og oversettes gjerne til noe slikt som trosforsvar. Alle
mennesker er trosforsvarere. For livssyn. For politikk. For moral.
For preferanser, om det er beste fotballag, mat eller tv-serie. Vi
påstår noen grunnleggende ting om hva som er sant og godt om
virkeligheten.
Den kristne kan la seg inspirere av Sokrates i oppgaven om å
holde et forsvar, for å holde fast ved at den kristne virkelighetsforståelsen ikke bare er et attraktivt budskap, men at vi dessuten har
gode grunner til å tenke at det samsvarer med virkeligheten.
Den kristne trenger heller ikke å unnskylde seg for det han
holder for sant, men burde vise at hun er en som oppriktig søker
sannhet. Derfor krever apologetikk at vi dessuten er villige til å
utforske hvor sannheten virkelig ligger.

Alle mennesker er trosforsvarere.
For livssyn. For politikk. For
moral. For preferanser, om det er
beste fotballag, mat eller tv-serie.

Klok tro
Du har sikkert erfaringer med at mange av dine tidligere trospåstander har vist seg å være feil. Bestekompisen var ikke til å stole
på. Sydney var ikke hovedstaden i Australia. NSB-toget kom ikke
til tiden. Etter all sannsynlighet er det fremdeles mye av det du tror
på, som vil vise seg å være feil. Det betyr ikke nødvendigvis at alt
det du nå tror er sant, snart vil vise seg å være galt, eller at ikke
kjernen i din kristne virkelighetsforståelse holder vann. Men det
betyr at vi skylder å oppsøke de beste argumentene med et lyttende
øre, ikke bare for det vi nå tror på, men for hva våre meningsmotstandere hevder, om det skulle være seg at Gud er Allah og
Muhammed er hans profet, eller om det er påstanden om at Gud
ikke eksisterer i det hele tatt. Vi kan vise andre den samme generøsiteten som vi selv ønsker å bli møtt med.
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Den kristne virkelighetsforståelsen
er likevel det tankesystemet som
har tålt tidenes tann aller best, i
møte med vidt ulik motstand til
alle tider.

Den kristne virkelighetsforståelsen er likevel det tankesystemet
som har tålt tidenes tann aller best, i møte med vidt ulik motstand
til alle tider. Fra å møte etterfølgere av Zeus, Apollo og Athena, til
de romerske Jupiter, Venus og Mars. Jødene ville ikke godta at Gud
kunne bli menneske, mens muhammedanerne påsto at Mohammed
var Guds sanne profet noen århundrer senere. Fra Østen kom forestillingen om at livets mål var å slippe ut av en evig syklus med
gjenfødelser, mens den moderne materialisten vil påstå at hele oss
og alt vi erfarer kan reduseres til fundamentalpartikler i bevegelse,
hvor alt annet er overflødige hypoteser.
Vi står heldigvis ikke alene. Mange av verdenshistoriens
klokeste hoder har til alle tider adressert alle tenkelige utfordringer
til en kristen virkelighetsforståelse, som hvorfor vi trenger Gud for
å forklare at vi har et skaperverk med lovmessighet i det hele tatt,
til hvorfor Gud ble menneske i Jesus Kristus, til hvordan en god,
allmektig Gud kan sameksistere med at det også er ondskap i
verden. Helt siden Paulus’ dager i diskusjon på Areopagos.
Ulike publikum krever ulike tilnærminger. Det virker bortkastet
å overbevise en troende jøde om at det eksisterer en allmektig, evig
Gud bak det hele, og en buddhist vil neppe lytte ivrig til diskusjonen om hvilket dåpssyn som er det rette.

Helhetlig tro
Man er aldri bare kristen. Man er alltid kristen-istedenfor-noeannet. Det finnes andre alternative måter å betrakte verden på. Det
nye ved vår egen tid, er gjerne at vi ikke bare lever nær en eller to
av disse alternativene, men at de eksisterer overalt omkring oss. En
pluralisme av ulikt innhold, som alle hevder å vite noe om
sannhet, nytte, godhet og mening.
All sannhet er Guds sannhet, skrev St. Thomas Aquinas på
1200-tallet. Alle mennesker er skapt i Guds bilde, med evne til å
avdekke visse sannheter. Antakeligvis er det derfor sannhet å spore
i alle disse tradisjonene. Men den kristne sannheten finnes bare
fullt og helt i lys av den kristne tradisjonen og Gud som inkarnerer
sin fornuft - sitt Logos i skaperverket.
Men om all sannhet er Guds sannhet, betyr det også at vi
burde lytte til all ekte kunnskap, siden den forteller noe om Guds
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skapelse. Uansett om den kommer fra fysikk, biologi, sosialantropologi, etikk, filosofi eller teologi. Uansett om den kommer fra en
muslim eller en ateist. Den kristne må søke å integrere alt dette inn
i en helhetlig kristen virkelighetsforståelse, hvor både partikkelfysikk og kosmologi forteller noe om funksjonene av Guds skaperverk, og hvor biologien og filosofien forteller noe virkelig om
mennesker, skapt i Guds bilde.
God apologetikk kan bryte ned barrierer til kristen tro, som
myter om at moderne vitenskap står i konflikt til den kristne virkelighetsforståelsen. Den kan også ta vare på den unge troende, som
møter disse problemstillingene på studier og sosiale settinger, som
nå forstår at man kan være en tenkende kristen, og stille alle de
ekte spørsmålene som ekte mennesker gjerne bærer med seg.

Den kristne trenger heller ikke å
unnskylde seg for det han holder
for sant, men burde vise at hun er
en som oppriktig søker sannhet.

«Tiden for å reise har nå kommet, og vi skal gå hver våre veier. Jeg for
å dø, og dere for å leve. Hva som er bedre, det vet bare Gud.»

Det ender ikke godt for Sokrates. Han tirrer på seg dommerne, og
blir dømt til døden med 281 mot 220 stemmer. Men Sokrates
fortviler ikke. Han vet at Gud ser hans uskyld og oppriktighet.
Hans lojalitet til rettferdighet og sannhet, er større enn hans lojalitet til menneskers skiftende oppfatninger og sitt eget liv. ■
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ESSAY

Oppstandelse og cappuccino

– Hvordan vet du at Jesus stod opp fra de døde?
Naboen, Tom, hadde plutselig endret samtaleemne og
Christian ble litt paff med det samme. De hadde slått av
en prat over gjerdet og de hadde stort sett snakket om
kloakkrør og drenering rundt huset. Tom så på ansiktet til
Christian at han stusset.
Tekst: Børge Bentsen,
borgebentsen@gmail.com
Børge Bentsen er gift med Tone og far til tre
voksne barn. Er eldste i menigheten Kristent
Fellesskap Vesterålen, har studert apologetikk
og er bibellærer.

– Unnskyld at jeg buser fram på denne måten. Det er bare det at
jeg har sett hvordan du og familien din pleier å dra i kirka og …
vel, kona har faktisk begynt å bli litt interessert i kristendom og
greier etter å ha snakket med kona di om Gud og slikt.
Han trakk på skuldrene og fortsatte.
– Jeg har ikke egentlig noe imot det, jeg forstår det bare ikke.
Hun har aldri hatt slike interesser før. Ikke har hun en slik
bakgrunn heller. Finnes det noe bevis for dette med Jesus? Jeg er
jo advokat, som du vet og jeg liker jo veldig godt å holde meg til
fakta og rasjonelle ting. Han smilte, nesten forlegent. Christian
skjønte at dette kostet ham noe, så han løftet hånden avvergende
mens han smilte tilbake.
– Det er bare fint at du spør, jeg skjønner godt at du lurer på
dette.
Han så lettet ut. Christian holdt ut hånden mot terrassen sin.
– Har du tid til en kopp kaffe? Jeg tror jeg trenger noen
minutter på å svare på spørsmålet ditt. Vi kan sitte på terrassen
hvis det passer nå? Han takket, og begynte å bevege seg langs
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gjerdet for å komme rundt. Christian ventet på ham og gikk
sammen med ham bortover mot huset. Hva slags kaffe liker du? Vi
har en bra kaffemaskin, så jeg kan lage både latte, cappuccino og
americano. Du liker arabica–kaffe? I så fall tar jeg gjerne en
cappuccino, takk.
Etter kort tid satt de med hver sitt krus på verandaen og så ut
over hagen. Christian gjentok spørsmålet Tom hadde stilt ham
noen minutter tidligere. Finnes det bevis for at Jesus virkelig ble
levende igjen etter at han døde på korset?
Tom nikket.
– Ja, det er hva jeg lurer på. Jeg vet jo at tro og bevis ikke
hører særlig godt sammen, så jeg forventer meg ikke mye. Men du
har mer greie på dette enn meg. Finnes det i det hele tatt noen
holdepunkter for dette? Tom så granskende på Christian.
– For meg hører tro og bevis nøye sammen, men kanskje ikke
slik som folk tenker. Når det gjelder spørsmålet ditt om Jesu
oppstandelse, så er svaret er ja – det finnes bevis. Vi har pålitelige
kilder som gir oss øyenvitneskildringer eller andre typer bekreftelser på hva som skjedde med Jesus, både hans liv, død og
oppstandelse. De mest nøyaktige og utfyllende dokumentene vi har
er i Det nye testamentet. Her vil jeg nevne de fire evangeliene,
Apostlenes gjerninger og Paulus’ første brev til korinterne. Men vi
har også andre kilder enn disse og de kommer både fra tilhengere
og motstandere av Jesus. Vi vet fra disse kildene at Jesus gikk
omkring og forkynte og lærte, han helbredet syke, han ble drept
ved korsfestelse, han ble lagt i en ny grav og den tredje dagen stod
han opp fra graven slik han selv hadde forutsagt og slik det var
forutsagt i en rekke gamle, jødiske profetier.
– Hvordan kan man vite om disse rapportene er sanne?
– Akkurat som for alle andre historiske påstander må man se
etter bevis som støtter opp om påstanden og gjør den sannsynlig.
Historikere har gjennom tidene utviklet bedre metoder for å analysere historiske dokumenter. De snakker om bibliografi og interne
og eksterne bevis. En ledende britisk jurist og historiker, John
Warwick Montgomery, som har studert de gamle dokumentene, sier
at ingen hendelser fra antikken er bedre dokumentert.
Tom så vantro på ham.

… vel, kona har faktisk begynt å
bli litt interessert i kristendom og
greier etter å ha snakket med kona
di om Gud og slikt.
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Finnes det bevis for at Jesus
virkelig ble levende igjen etter at
han døde på korset?

– Er ikke noe bedre dokumentert? Er ikke det å ta hardt i?
– Evangeliene ble skrevet svært tidlig; de fleste som hadde
sett og hørt Jesus var fremdeles i live da rapportene ble skrevet.
Det ville være vanskelig å komme med overdrevne, unøyaktige og
grunnløse påstander om Jesus uten å bli korrigert av de andre som
selv kjente fakta godt. Dokumentene sirkulerte mellom de første
menighetene og folk der visste hva som hadde skjedd. I tillegg til
evangeliene har vi brev som ble skrevet av flere av de tolv
nærmeste disiplene, og også av Paulus fra Tarsus som levde på
samme tid. Manuskriptene de skrev ble så kopiert av andre overalt,
først og fremst på gresk, men også på flere andre språk. Ingen
andre antikke tekster har en så omfattende bibliografi og så mange
tidlige manuskripter.
Tom nikket ettertenksomt.
– Hvordan kan man vite at manuskriptene ikke ble endret
etter hvert?
– Man har funnet tusener på tusener av gamle kopier av disse
første manuskriptene. De finnes oftest på gresk og latin, men også
på andre språk som arabisk, syrisk og koptisk. Skrivere har både
oversatt og kopiert manuskripter systematisk flere ulike steder på
samme tid, spredt utover i den antikke verden etter hvert som
troen på Jesus ble spredt. Man kan i dag lett sammenligne de ulike
manuskript–kopiene og se om noen av dem er endret.
– Hva sier forskningen, har det blitt gjort endringer?
– Det som forbauser tekstforskerne er den utrolige disiplinen
man ser i kopieringen av manuskriptene. Det er en god del variasjoner, men de er små og ubetydelige, stavefeil og den slags. 99
prosent av disse variasjonene har ingen betydning for meningen i
teksten. Den ene prosenten som er igjen endrer ingen læremessige
forhold. Det gjelder for eksempel om et avsnitt er tatt med eller
ikke. Finnes det
variasjoner av denne typen så er det i de bibeloversettelsene vi
bruker i dag normalt gjort oppmerksom på ved bruk av fotnoter.
– Men hvorfor varierer det om enkelte avsnitt er tatt med eller
ikke?
– Man kan bare spekulere. Vi kan for eksempel tenke oss en
av de tidlige skriverne som kopierte et evangelium kjenner til en
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fortelling som de mener er autentisk, men som ikke ble tatt inn i
originalmanuskriptet. En slik fortelling er om da Jesus reddet en
kvinne som skulle steines på grunn av hor. Historien finnes ikke i
de aller eldste manuskriptene, men opptrer likevel så tidlig i de
kopiene man har funnet at mange bibeloversettelser har godkjent
den og tatt den med, men da med en fotnote om saken. Inntrykket
man sitter igjen med når man studerer det bibelske materialet er at
det faktisk er svært troverdig som historisk kilde. Flere historikere
og tekstforskere har pekt på dette.
– Du nevnte noe om interne og eksterne bevis?
– Ja, de interne bevisene består i at forfatterne av tekstene er
identifisert på en troverdig måte. De er ekte øyenvitner, de tidfester
hendelsene og forklarer omstendighetene, og de forteller på en
nøktern måte hva som skjedde. Selv om det er variasjoner i fremstillingene fra evangelium til evangelium av hva som skjedde, så
henger det i stor grad sammen. Det er omtrent som når man leser
ulike aviser som beskriver samme hendelse. Vinkling og detaljer
varierer, men man skjønner at de beskriver det samme. De bibelske
forfatterne gir oss mange fakta, sitater, navn, steder og så videre –
uten å gjøre så mange tolkninger av begivenhetene eller komme
med egne tanker om for eksempel konsekvenser. De har på mange
måter gjort en nyhetsreporters jobb og overlater drøftingene til
leseren. De gjør det dessuten klart for leserne hvorfor de skriver,
slik som legen Lukas og apostelen Johannes. Når man leser
åpningsordene til Lukas–evangeliet eller til Johannes’ første brev,
så får man inntrykk av at dette er ekte øyenvitneskildringer. Hvis
man skulle ønske å dra i tvil det de sier, så burde man ha en
konkret grunn til å gjøre det.
Christian smilte litt ertende. Tom lo, og Christian fortsatte.
– Når det gjelder de eksterne bevisene, så finnes det flere
kilder utenom Det nye testamentet som bekrefter hovedtrekkene i
fortellingen om Jesus. Vi snakker da både om andre skriftlige
kilder og arkeologiske funn. En ledende forsker på bibelens tekster,
professor Gary Habermas, navngir 17 kilder utenom de bibelske
tekstene som på ulike måter bekrefter fakta om Jesus. Flere av
disse er romerske, ikke–kristne kilder.
Tom så nesten imponert ut.

Vi har pålitelige kilder som gir oss
øyenvitneskildringer eller andre
typer bekreftelser på hva som
skjedde med Jesus, både hans liv,
død og oppstandelse.
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Man har funnet tusener på tusener
av gamle kopier av disse første
manuskriptene. De finnes oftest
på gresk og latin, men også på
andre språk som arabisk, syrisk og
koptisk.

– Du kan mye om dette, skjønner jeg. Men selv om de bibelske
tekstene skulle være troverdige og ekte, så betyr det ikke at
oppstandelsen virkelig skjedde, bare at de som skrev virkelig
trodde det selv, stemmer ikke det?
– Vel, vi kan se på dette både fra et historisk perspektiv og et
juridisk perspektiv. Hvis vi godtar at tekstene gir oss historiske
fakta om hva som skjedde, så ville vi trenge konkrete grunner til å
ikke akseptere dem. Vitneutsagnene er overbevisende og konsistente. Disiplene forventet tydeligvis ingen oppstandelse og da de
først fikk rapportene om at Jesus ikke lenger var død, så kunne de
ikke tro det. De visste likeså vel som oss at døde mennesker ikke
blir levende igjen. Det var først da de fikk gjentatte og urokkelige
bevis på at Jesus levde at de klarte å akseptere det. Deres rapport
forteller at de brukte tid sammen med Jesus etter oppstandelsen
over en periode på 40 dager. De snakket med ham, spiste med ham,
gikk sammen med ham, tok på ham, osv. Jesus levde, det var ingen
tvil om det. Paulus skrev til korintermenigheten at ved en anledning var det en forsamling på mer enn fem hundre mennesker som
møtte Jesus samtidig. Husk at Paulus opprinnelig var en innbitt
fiende av Jesus. Han forfulgte tilhengerne av Jesus på det mest
brutale. Da Paulus møtte Jesus etter oppstandelsen snudde han 180
grader og ble en av de ivrigste forkynnerne. En annen navngitt
skeptiker var Jakob, Jesu egen bror. Jakob endret også totalt
innstilling etter å ha møtt Jesus i live. Han ble også en uredd
forkynner av budskapet om Jesu oppstandelse – noe som senere
kostet ham livet. Nesten alle apostlene ble faktisk drept for sin
ustoppelige forkynnelse om at Jesus var i live og at han var den
kongen Gud hadde gjennom de tidligere profetene lovet å sende
for å redde mennesker fra fortapelse og bringe inn sitt rike på
jorden. De kristne led grusomme forfølgelser på grunn av denne
påstanden.
– Hvorfor er oppstandelsen så viktig? Kan jeg ikke respektere
det Jesus lærte og sto for uten å tro på oppstandelsen?
– Oppstandelsen er det viktigste beviset for at Jesus var den
han hevdet å være. Husk, han brukte sterke ord om seg selv, betegnelser som Guds Sønn, verdens lys, veien, sannheten og livet og
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slike ting. Han sa at de som trodde på ham ville unngå dommedag
og få evig liv. Jesus sa ikke bare følg min lære, han sa følg meg!
Han kunne derfor umulig bare være en god lærer. Enten måtte han
være gal, eller en farlig bedrager og folkeforfører, eller så var han
virkelig den han påsto å være – Gud som ble menneske og levde
iblant oss. Paulus var selv klar på dette da han skrev til korintermenigheten; han sa enten var Jesus virkelig stått opp fra døden,
eller så var menigheten bare en ubetydelig og ynkelig flokk som
trodde på en død Messias.
Tom hadde allerede tydelig endret holdning. Han virket nå langt
mer ivrig og mindre bekymret og skeptisk. Han avslo tilbudet om
mer kaffe og satt lent fremover på stolen.
– Du sa noe om et juridisk perspektiv også?
– Ja, det er et viktig poeng. Hverken i historieforskning eller i
rettsvesenet snakker man om hundre prosent bevis. Det finnes ikke.
Man snakker om tilstrekkelig bevis, bevis ut over all rimelig tvil og
formuleringer av den typen. Når man frikjenner eller dømmer
mennesker til straff er det grundige bevisvurderinger og sannsynlighetsvurderinger som ligger bak. Rettssystemet har utviklet
metoder for bevisføring og skyldavklaring gjennom århundrer.
Man studerer fakta og sammenhenger i en sak og tar så en avgjørelse i forhold til skyldspørsmålet uten å la seg distrahere, presse
eller forlede av andre hensyn. Er bevisene gode nok? Samme
metode kan gjøres her. Har vi god nok grunn til å akseptere
oppstandelsen som et historisk faktum? Kunne påstanden om Jesu
oppstandelse passert i retten som godt nok dokumentert? Flere
toppjurister har svart klart ja på dette spørsmålet. En av dem var
han jeg nevnte navnet på tidligere, Montgomery. Han har elleve
universitetsgrader innen juss, historie og filosofi og har rett til å
føre saker for både britisk, amerikansk og fransk høyesterett. Han
har studert beretningen om Jesu liv og oppstandelse med stor
interesse og skrevet flere bøker om det. En annen jurist er nå
avdøde Simon Greenleaf, professor i juss ved Harvard og ekspert i
bevisføring. En tredje er den skeptiske advokaten Frank Morrison
som ville avsløre hullene i den bibelske beretningen, men som
isteden ble overbevist om at oppstandelsen virkelig hadde skjedd

Inntrykket man sitter igjen med
når man studerer det bibelske
materialet er at det faktisk er svært
troverdig som historisk kilde. Flere
historikere og tekstforskere har pekt
på dette.
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Når det gjelder de eksterne
bevisene, så finnes det flere kilder
utenom Det nye testamentet
som bekrefter hovedtrekkene i
fortellingen om Jesus. Vi snakker
da både om andre skriftlige kilder
og arkeologiske funn.

og som skrev boken Who Moved the Stone? En fjerde er Storbritannias mest vinnende forsvarsadvokat gjennom tidene, Sir Lionel
Luckhoo, som vant frem i to hundre og førtifem drapssaker etter
hverandre fordi han var en mester i bevisføring og dermed pleide å
plukke ufullstendige bevis fra hverandre. Han er sitert slik: «Jeg
sier uten forbehold at bevisene for Jesu Kristi oppstandelse er så
overveldende at det fremtvinger en aksept fordi det faktisk ikke gir
rom for tvil.» En femte jurist jeg kan nevne er Lee Strobel, en
amerikansk undersøkende reporter og jurist som ble provosert av
sin kones nye kristne tro. Han ville skaffe seg et faktagrunnlag for
å avvise kristen tro for seg selv og gikk løs på oppgaven med stor
energi. Han ble isteden så overbevist om troverdigheten i Bibelen
at han valgte å følge sin kone og har siden gitt ut en rekke bøker
som begrunner hvorfor beretningene om Jesus og de bibelske
dokumentene er troverdige.
Tom så taust på ham en stund.
– Lee Strobel? Har du noen av bøkene hans?
Christian rakk ikke å svare før en bil svingte inn på naboeiendommen. Toms kone kom hjem fra jobb og Tom fikk det travelt.
– Beklager Christian, jeg skulle ha middagen klar til hun kom
hjem. Jeg kan jo unnskylde meg med at vi har snakket om
oppstandelsen, så da blir jeg sikkert tilgitt.
Tom lo mens han skyndet seg bortover mot gjerdet. Han
stoppet ved gjerdet og snudde seg.
– Takk for kaffen og praten, Christian! Jeg satte pris på dette.
Før trodde jeg kona hadde et problem. Nå er jeg litt nervøs for at
det er jeg som har et problem isteden. Kanskje jeg ikke skulle stilt
så mange spørsmål … Jeg har sannelig fått noe å tenke på.
Han lo igjen og vinket med armen før han hoppet over gjerdet.■
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UNDERVISNING

Den virkelige virkeligheten

Star Wars. Star Trek. Det er titler på svært populære
filmer innen sjangeren science fiction. En kan si og mene
mye om nevnte filmer, men de treffer rett på ett område:
det finnes mer enn bare det vi ser.
Tekst: Sindre Hauan,
sindrehauan@gmail.com
Sindre er gift med Anne Kristine og sammen
har de tre barn. Han bor og på Stord og er
eldste i Kristent Fellesskap der. Sindre jobber i
Kirkens Bymisjon.

Mer enn det vi ser
Spesielt i Vesten er det mange mennesker som nekter for at det
finnes noe mer enn bare det det synlige og målbare. Det er en av
grunnene til at filmer som Star Wars og Star Trek blir så populære.
De fremstiller en virkelighet utenfor det vi kan se med våre øyne.
En fantasi en ikke trenger å forholde seg til i hverdagen. Men som
kristne forholder vi oss til en virkelighet bestående av det synlige
og usynlige. Denne virkeligheten er bundet sammen av Guds ord
og Jesus som Herre (Fil 2,11).

Ord er skapende
Guds ord er skapende. Det ser vi allerede i Bibelens tredje vers: «Da
sa Gud: Det skal bli lys! Og det ble lys» (1 Mos 1,3). Bibelen sier at
ingenting har kommet til av seg selv. Verden har en begynnelse, et
opphav, som er Guds ord:
«I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har
sitt opphav i det usynlige» (Hebr 11,3).
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«Ved Herrens ord ble himmelen skapt, hele himmelens hær ved pusten
fra hans munn» (Salme 33,6).

Èn virkelighet i Kristus
Fra Guds side har det alltid eksistert kun én virkelighet, bestående
av det synlige og det usynlige (Kol 1,16). Hensikten har alltid vært
at vi skal leve i denne helhetlige virkeligheten under Guds gode
styre. Men synd skilte oss fra Gud. Guds geniale løsning på dette
heter Jesus Kristus. Gjennom sin sønn kom Gud til verden som et
menneske. Han sonte straffen for alle menneskers synd. Dermed
gjenopprettet Jesus vår relasjon til Gud som far og har gitt oss del
i Guds rike (Joh 1,1, 14, 3,16, Kol 1,13).
Som kristne tror vi på og elsker Jesus selv om ingen av oss har
sett ham (1 Pet 1,8). Men gjennom Guds ord til oss har vi fått tillit
til og blitt helt overbevist om at Jesus er Kristus, Guds sønn (Rom
10,17). Siden Jesus er både Gud og menneske (2 Kor 1,20, Joh 1,1,
Joh 5,39), blir den usynlige og den synlige realitet forent i ham.
Bibelen handler ikke bare om Jesus, men han er Guds ord og
taler Guds ord til oss (Hebr 1,1–3, 1 Joh 1,1). Det vil si at det vi
leser i Bibelen har sin forklaring og oppfyllelse i personen Jesus
Kristus. For eksempel sier Bibelen at Jesus er «Guds lam som bærer
bort verdens synd» (Joh 1:29). I Det gamle testamente ble et lam
slaktet en gang i året. Det var en midlertidig løsning på problemet
synd. Handlingen var et bilde på Jesus – Guds fulkomne løsning.
Den hellige ånd har kommet for at vi skal forstå dette (Joh
16,7–15). Han forklarer oss hva Guds ord sier og betyr. På den
måten kan vi leve med Guds ord som den styrende autoritet i vår
hverdag (2 Tim 3,16).

Fra Guds side har det alltid
eksistert kun én virkelighet,
bestående av det synlige og det
usynlige.

Vi ser gjennom Guds ord
Som kristne ser vi verden og det som skjer rundt oss ut fra Guds
ord. Eksempelvis tror vi at Jesus Kristus er gitt all makt i himmel
og på jord (Matt 28,18–20). Vi tror at Gud er hos oss (Joh 14,18).
Vi tror Gud elsker alle mennesker (Joh 3,16). Som Guds barn har vi
fått en tillit og en overbevisning om at Gud vil gi oss det han har
lovet i sitt ord (Hebr 11,1; 6, Jer 29,12–13, Joh 16,24–26).
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Bønn - det usynlige blir synlig
Gjennom bønn kan våre omstendigheter endres. Vi kan tro, slik
som Abraham, at vår Gud er «ham som gjør de døde levende og
byr at det som ikke er, skal bli til» (Rom 4,17). Vi kan hviske,
snakke og til og med rope til Gud. Han vil gjennomføre i det
synlige det han har lovet i det skjulte (Matt 6,6). Over lengre tid
bad jeg for en person som var i en vanskelig situasjon. Jeg brukte
løfter fra Guds ord som handlet om frihet og sunnhet. Etter en tid
endret situasjonen seg radikalt. Gud hadde hørt i det usynlige og
handlet i det synlige.

Vi kan hviske, snakke og til
og med rope til Gud. Han vil
gjennomføre i det synlige det han
har lovet i det skjulte.

I Andre Kongebok 6,15–17 har vi et annet eksempel på hvordan
bønn er avgjørende for det vi ser og opplever i det synlige. Elisja
kom alltid arameerkongen i forkjøpet og advarte Israels konge om
fiendens neste trekk (v 8–10). En dag er profeten og hans tjener
omringet av soldater utsendt for å ta dem. Da ber profeten Herren
om å la tjeneren få se hvordan det usynlige er like reelt som det
synlige:
«Herren åpnet hans øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av ildhester
og ildvogner rundt omkring Elisja». (2 Kong 6,17)

Bønn bygger bro mellom Guds kraft i det usynlige og vår hverdag.
Å be til Gud kan vi gjøre enten med våre egne ord, eller det
Bibelen kaller for å tale i tunger. Bibelen sier at å tale, eller å be i
tunger, er å tale hemmeligheter med Gud ved Ånden (1 Kor 14, 2;
14). Dette er et personlig språk Gud gir. Et språk bare Gud forstår.
Hensikten med dette bønnespråket er at: «den som taler i tunger
oppbygger seg selv» (1Kor 14,4). Dette er en av hemmelighetene
ved det nye livet vi har i Kristus. Gjennom bønn i tunger kan du
daglig erfare Guds kraft som en personlig vitamininnsprøytning fra
Herren selv. Samtidig er det til stor hjelp når du ikke synes å finne
de «riktige» ordene.
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En virkelig seier
Jeg tror det finnes en kamp i det usynlige mellom det gode og det
onde (Ef 6,12). Men utfallet av denne kampen er allerede avgjort;
Gud er allmektig og har allerede seiret. Denne seieren foregikk ikke
bare i det usynlige. Gud trådte inn i den skapte verden. Gjennom
Jesu død på et kors, og hans oppstandelse fra de døde er synd,
satan og døden beseiret (Kol 2,14–15, 1 Kor 15,54–57, Jes 25,8).
Troen på Jesus Kristus gir oss del i en ny virkelighet. Den består av
det synlige og det usynlige. Styrt og opprettholdt av Herren og
hans ord. ■

Bønn bygger bro mellom Guds
kraft i det usynlige og vår hverdag.
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UNDERVISNING

En djevel i kulissene

Gjennom kunsten og folketroen har djevelen gradvis blitt
en myte som lever sitt eget liv utenfor teologien. Han
karikeres ofte som et rødt vesen med griffel i hånda og
som en slags sjef over en mytisk underverden av ild og
svovel. Men hva sier egentlig Bibelen om djevelen?
Tekst: Arne Olav Røe,
arneolavroe@gmail.com
Arne Olav Røe er gift med Tone og sammen
har de tre barn. Bor i Trondheim og er eldste
i Kristent Fellesskap Trondheim. Arne er
bibellærer og daglig leder i Kristent Nettverk

Bibelens forståelse av djevelen, engler og demoner er ganske
fremmed kunnskap i det sekulære samfunnet. En norsk undersøkelse fra 2016 viser at bare 15 prosent tror at djevelen fins. Det er
ofte mer nærliggende å ty til psykologi og psykiatri for å forklare
disse tingene. Når vi hører om demonutdrivelse i mediene, får man
inntrykk av at det er katolikker og afrikanske pastorer som driver
med sånt. Noe som gjør det lettvint for enkelte å avfeie dette som
både unorsk og uvitenskapelig.

Erkeengelen som gjorde opprør
Det er fort gjort å anta at djevelen bare er en slags personifisering
av all verdens ondskap og lidelse, uten at han egentlig fins på
ordentlig. Men det er ikke slik Bibelen framstiller det. Han ble
skapt som en av Guds engler (Job 1,6–12; Jes 14,12–17; Esek
28,12–19). Men framfor å si ja til Guds plan, valgte han å lede an
et engleopprør mot Gud. Han fikk mange engler og ånder med seg
(Ef 6,12; Luk 8,30; 11,15; 2 Pet 2,4), noe som gjør at vi kan
tilskrive djevelen ansvaret for langt mer enn han rekker over i
egen person.
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Djevelen inntar mange ulike skikkelser i Bibelen. Han starter i
Første Mosebok som slangen (1 Mos 3,1), der han lurer Adam og
Eva til å tro på løgnen han forteller dem. Han forandrer bare litt på
det Gud egentlig har sagt, slik at det er vanskelig for dem å avsløre
løgnen. Hvis han sier noe som er veldig annerledes, er det lett å
avsløre. Det er en viktig lærdom å ta med seg i vår tid.
Videre inntar han rollen som Satan (hebraisk for fiende eller
motstander, 1 Krøn 21,1), derav det norske uttrykket «fanden». Slik
djevelen oppfører seg, virker det nærmest som om han arbeider for
å bevise at Gud tar feil. At skapelsen av det frie mennesket vil ende
med fiasko. At menneskeheten ikke vil elske Gud og følge han av
sin egen frie vilje. At vi ikke er interessert i å gjengjelde hans
kjærlighet med tro og kjærlighet. Men Gud tror på sin egen plan,
og han lot være å stoppe opprøreren før mennesket ble skapt.

En norsk undersøkelse fra 2016
viser at bare 15 prosent tror at
djevelen fins.

«For våre brødres anklager er styrtet, han som anklaget dem for vår
Gud dag og natt.» (Åp 12,10)

I Jobs bok omtales han som Anklageren (Job 1,6). Foran Guds
trone vil han betvile vår vilje til å stole på Gud i medgang og
motgang, slik som han gjorde med Job. Og han stopper ikke der.
Djevelen er ikke sen med å sette lyskasteren på deg med sine
anklager. Enten for å fordømme deg for ting du burde ha gjort
annerledes, eller for å skape stolthet når du lykkes. Det kan foregå
i tankene dine, eller det kan være anklager som kommer fra folk
rundt deg. Uansett, resultatet er at du blir fanget i selvfokus, og
havner på avstand fra Guds nåde og tilgivelse. Derfor sier Bibelen
at djevelen forblinder ikketroende mennesker, slik at de ikke ser
Kristus (2 Kor 4,4).
I Det nye testamentet framstilles han blant annet som djevelen
(gresk diabolos, som betyr baktaler, Matt 4,1). At han er en
baktaler, viser hans evne til å plante mistenksomhet og mistillit i
vår relasjon til andre, spesielt blant Guds folk. Enten ved at du
dveler ved mistanken om at noen ikke liker eller verdsetter deg,
eller at du misliker andre menneskers væremåte intenst.
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Det er fort gjort å anta at djevelen
bare er en slags personifisering av
all verdens ondskap og lidelse, uten
at han egentlig fins på ordentlig.
Men det er ikke slik Bibelen
framstiller det.

I Det nye testamentet framstilles han også som fristeren (Matt
4,3). Han spiller på vår stolthet og våre svake sider for å lokke oss
bort fra Guds vilje. Enten vi lokkes av muligheter til makt, innflytelse og anseelse, eller begjæret etter sex eller rusmidler river og
sliter i oss, så settes djevelen i sammenheng med alle disse tingene.
Hvordan skal vi så forsvare oss mot alle disse formene for
djevelens angrep? Et avsnitt i Efeserbrevet kapittel 6 hjelper oss på
vei.

Å stå djevelen imot
«Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens
lumske angrep.» (Ef 6,11)

For det første trenger vi å beskytte oss selv og hverandre med det
Gud sier til oss i Bibelen (v 14–17). Tilliten til det Gud har gjort for
oss ved Jesus Kristus, er nok til å stå imot alle fordømmelser,
mistanker, anklager og fristelser som kommer i vår vei. Her trenger
vi å bringe alt fram i lyset, leve åpent og oppmuntre hverandre i
de omstendighetene hver enkelt gjennomgår.
For det andre krever dette arbeid i bønn (v 18–20). Bønn
hjelper oss til å være våkne for det som skjer, og for å løse ut
himmelsk hjelp i ulike situasjoner. Jesus gikk i forbønn for Peter da
djevelen gjorde krav på å teste disiplenes tro (Luk 22,31–32). Jesus
ba om styrke for Peters tro slik at han skulle tåle det som ventet
han. På samme måte har vi en øversteprest som går i forbønn for
oss hver dag (Rom 8,34; Hebr 7,25; 1 Joh 2,1), slik at vi kan seire
over den onde (1 Joh 2,14). Bønn hjelper oss å holde oss nær til
Gud, slik at vi kan gjenkjenne og avvise djevelens angrep (Jak 4,7).

Menneskesønnen beseiret djevelen
Allerede i Første Mosebok får vi et frampek på hva Gud hadde
tenkt å gjøre med djevelen:
«Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og
hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl.»
(1 Mos 3,15)
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Verset antyder hvordan Jesu kors skulle knuse djevelens hodeskalle
på Golgata (som betyr hodeskalle). Dommen på Golgata var derfor
en dom over Satan, hvor syndens og dødens makt ble brutt.
Nyskapingen av Guds verden startet på Golgata. Selv om djevelen
lurte Judas Iskariot til å angi Jesus, var det eneste han oppnådde
med dette å hjelpe fram forsoningsverket som skjedde på korset.
Jesus triumferte derfor over maktene og myndighetene på korset
(Kol 2,15).
Djevelen er derfor under Guds dom. Han er dømt til evig fortapelse, og han venter på at dommen skal fullbyrdes (Åp 20,10).
Hans eneste motivasjon er å lokke med seg flest mulig til fortapelsen.

Spor av djevelen i vår tid
Hvis djevelen og demoniske krefter fins, må vi vel kunne se spor
av slikt rundt oss? Vi har allerede nevnt demonutdrivelser. Det fins
mange troverdige mennesker i verden som forteller om helbredelser
og frigjøring fra demoniske krefter som understøtter Bibelens
verdensbilde.
Det virker kanskje voldsomt å koble alle disse tingene jeg har
nevnt mot selveste djevelen. Det er lett å tenke at alt dette bare er
utslag av at vi bare er mennesker på godt og vondt. Men slik
Bibelen framstiller verden, vil jeg si at mye av det som tilskrives
djevelen er langt mer innvevd i vår erfarte hverdag enn vi
vanligvis tenker. Vi er så vant til å høre om svik, løgn, ansvarsfraskrivelse, lidelser, død og naturkatastrofer at vi sjelden kobler dette
til syndefallet som djevelen forårsaket. Men Bibelen gjør det.
I dette ligger det et fantastisk håp for alle mennesker. Vi tror
på en dag med full gjenopprettelse av skaperverket slik Gud tenkte
det (Rom 8,18–25). En dag hvor dommen over all urett og synd
skal fullføres, og hvor alle, inkludert djevelen, må stå til ansvar for
det de har gjort (1 Pet 1,17). Alt dette spores tilbake til dommen
som falt på Golgata. Nyskapingen av Guds verden er allerede i
gang. Derfor kan ikke kristne bare sitte passivt og vente på at Jesus
skal komme og rydde opp i all elendigheten. Alle trenger å høre
evangeliet og se at Jesu etterfølgere lever det de lærer. For
eksempel ved å hjelpe folk i vårt nærmiljø ut av ensomhet, rela-

Djevelen er ikke sen med å sette
lyskasteren på deg med sine
anklager. Enten for å fordømme
deg for ting du burde ha gjort
annerledes, eller for å skape
stolthet når du lykkes.
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sjonsutfordringer og hjelpeløshet, eller gjennom politisk eller
humanitært engasjement i verden.
Ingenting irriterer djevelen mer enn varme og medmenneskelige kristne som gjennomfører det Jesus har bedt oss om. ■

At han er en baktaler, viser hans
evne til å plante mistenksomhet
og mistillit i vår relasjon til andre,
spesielt blant Guds folk.
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Ny bok av Arne Skagen

INNSPILL

Skolen – et sekularistisk drivhus?

Bør barn eksponeres for religion i skolen? Bør ikke skolen
heller tilstrebe seg på å være et livssynsnøytralt
læringsmiljø der elevene har fokus kun på viktige
allmennkunnskaper, uavhengig av bestemte
trosoppfatninger? Eller blir skolen da bare et drivhus for
sekularisme?
Tekst: Børge E. Bentsen,
borgebentsen@gmail.com
Børge Bentsen er gift med Tone og far til tre
voksne barn. Er eldste i menigheten Kristent
Fellesskap Vesterålen, har studert apologetikk
og er bibellærer.

På en debattside tok en far til orde for at skolen burde vente med å
utsette barna for religionskunnskap til de var gamle nok til å
vurdere kritisk og velge selv hva de ville tro. Han foreslo 18 år.
Aldersgrense for øl, sigaretter og religionskunnskap, med andre
ord. Utdanningsdirektoratet anbefalte nylig (i november 2015) at
skolene burde innhente skriftlig påmelding til skolegudstjeneste fra
alle foreldre – antagelig for å unngå klager fra religionssensitive
foreldre. Andre irriterer seg over at man stadig blir presset til å
forandre sine tradisjoner på grunn av krav om nøytralitet og «toleranse». De oppfatter dette som et rent skalkeskjul for sekularistisk
ideologi, og at man dermed skal moraliseres til å tolerere omtrent
alt mulig unntatt sin egen kultur og tradisjon.

Nøytralitetsillusjonen
Forestillingen om en livssynsnøytral skole bygger på en misforståelse om hva tro er, og jeg vil gå så langt som å si at det er en farlig
vrangforestilling. Vi har alle «aksjer» i skolen – elever, lærere,
foreldre, politikere, næringsliv, organisasjoner, livssynssamfunn –
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alle som er opptatt av fremtiden. Skolen er arenaen der neste generasjon skal dannes og utrustes til et produktivt og godt liv i
storsamfunnet. Store verdier står på spill: Samfunnsinteresser,
familieverdier, og ikke minst identitetsdannelse og fremtidsmuligheter for de unge selv. Foreldrene må kunne stole på skolen, og det
samme må samfunnet som skal finansiere den. Å ha et livssyn er
en sentral del av det å være menneske. Skolen er et sted der barn,
unge og voksne møtes med ulike oppfatninger om livssyn og
verdier. Den naturligste ting i verden er å snakke sammen om de
viktigste spørsmålene i livet, om ideer, verdier, tro og moral. Ideen
om at skolen skulle være en livssynsnøytral boble isolert fra
samfunnet for øvrig er en meningsløs utopi. Bruken av ordet
«nøytralitet» på denne måten kan knapt oppfattes som annet enn et
forsøk på å gjøre skolen til et drivhus for indoktrinering av en
bestemt livssynsretning, nemlig sekulær humanisme. Vil man
bevare en sterk, offentlig skole tror jeg ikke dette er veien å gå.
Stadig flere foreldre vil antagelig sende sine barn til alternative
skoler.

Den naturligste ting i verden er å
snakke sammen om de viktigste
spørsmålene i livet, om ideer,
verdier, tro og moral.

Åpen dialog, ikke nøytralitet
Hva er alternativet til tabufisering av livssyn i skolen? Bør skolen
være en kamparena for konkurrerende livssyn? Ja, skolen er en del
av samfunnet. Men skolen bør være en sivilisert kamparena slik
man har gjort det i forhold til politikk. Det vil også gi god læring.
Elever lærer i dag å debattere politikk, legge fram sine syn, møte
meningsmotstandere og oppføre seg konstruktivt. Det gjennomføres til og med skolevalg. Skolen lærer elevene å bruke dialog,
vise respekt, være saklige og å tenke kritisk. Kan ikke de samme
ferdighetene læres og praktiseres i forbindelse med livssyn? Overfølsomhet og overnervøsitet i livssynsspørsmål bør erstattes med
åpen dialog, bevisstgjøring av egen tro, og større robusthet i
forhold til annerledes tenkende. Hvordan skal vi ellers kunne leve
sammen i fremtiden? Er det et problem at kristne eller muslimske
elever gjerne vil ha et bønnerom på skolen? Nei. Er det et problem
at kristne eller muslimske elever vil gå med kors eller hijab eller be
før maten? Nei. Det er ingen som tvinger andre til å gå med kors,
hijab eller be før maten. Problemer oppstår idet noen er så sensi		
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tive at de blir provosert eller støtt av andres tro. Mitt inntrykk er at
bråkmakerne ofte er et lite mindretall av ressurssterke religionsskeptikere med sin egen agenda. Sjeldent er de elever selv. Når de
klager til skolen skapes det nervøsitet fordi så mange skoleadministrasjoner lider av skrekk for å bli anklaget for ikke å være politisk korrekte.

Alle er troende

...mange skoleadministrasjoner
lider av skrekk for å bli anklaget
for ikke å være politisk korrekte.

Man bør spørre dem som forlanger «nøytralitet» i skolen:
Mener du det er rimelig at det kun skal være ditt eget livssyn som
skal dominere skolen, på bekostning av alle andre syn? Alle har
nemlig en tro, og det er ingen praktisk forskjell på betydningen av
ordene religion og livssyn. Sekulær humanisme er en religion
akkurat like mye som for eksempel buddhisme. De humanistiske
manifestene (I og II) som human-etikere bekjenner seg til er trosartikler som beskriver hva man tror om Gud, mennesket, viten,
naturen, opphav, moral, hensikt, livet etter døden – altså de store
spørsmålene. Human-Etisk Forbund er et registrert trossamfunn i
Norge, og mottar mange millioner i statsstøtte for sin virksomhet.
Også små barn registeres som medlemmer. Ikke alle sekulære
humanister er human-etikere, men de deler mange av de samme
synspunktene. At de kaller seg selv ikke-religiøse er derfor svært
ullent, og å kalle seg ikke-troende er direkte misvisende. Alle
mennesker er troende; ingen er nøytrale. Spørsmålet er hva man
tror, og om man har et bevisst eller ubevisst forhold til det man
tror. Å forsøke å tvinge frem en sekularistisk monokultur i skolen
under dekke av nøytralitet er derfor svært manipulerende. Tros- og
ytringsfrihet er en viktig verdi i Norge, og skolen bør gå foran for
å vise hvordan dette kan praktiseres på en åpen og respektfull
måte.

Anti-religiøs religion
Det er viktig forskjell på sekularitet og sekularisme. Skolen bør
være sekulær, ikke betinge eller favorisere ett bestemt livssyn.
Elever skal verken måtte hemmeligholde sin tro, eller måtte skifte
livssyn for å få seg en utdanning. Dette er en viktig kristen tanke.
Det samme ønsker man av alle offentlige tjenester. Sekularisme er
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derimot noe annet. Det er en ideologi som vil fjerne religion fra
samfunnet, eller i hvert fall fra offentligheten, en slags anti-religiøs religion slik som marxisme. Marxistene forsøkte aggresivt å
utrydde all religion. Resultatet ble i stedet en irrasjonell lederdyrkelse, slik det med logisk lovmessighet alltid ender i autoritære
regimer; formannen, føreren, faraoen eller keiseren tar Guds plass
som åndelig veileder for folket. Når sekularismen fjerner den ene,
sanne Gud og gudstroen fra offentligheten, legges det til rette for
utallige avguder og en grenseløs overtro; hver mann sin gud skapt
i sitt eget bilde. Samholdet svekkes, samfunnets orden forvitrer,
friheten innskrenkes og maktbruk blir stadig mer vanlig. I USA har
man de siste årene sett mange eksempler på hvordan sekularismelobbyer har brukt domstolene i et forsøk på å tvinge kristne
menigheter og skoler ikke bare til å akseptere, men til å praktisere
sekularisme. Vi har begrepet flertallstyrrani fra den engelske filosofen John Stuart Mill. Han pekte på hvordan flertallets rådende
oppfatning og følelser i en kontroversiell sak kunne virke tyrannisk
på mindretallet. Meningsmakt kan legge sterke føringer og
begrensninger på hva individer kan si og gjøre uten å måtte svi for
det – for eksempel ved sosial utfrysning eller tap av karrieremuligheter. Et åpent samfunn trenger dissidenter som utfordrer de
vedtatte sannhetene, mente han. Gudstroende er blitt dissidenter i
dagens sekularistiske samfunn, og dette bør også skolen verdsette.

Sekulær humanisme er en religion
akkurat like mye som for eksempel
buddhisme.

Elefanten i rommet
Hvorfor tror sekulære humanister at de er så nøytrale? En
fortelling fra India er ofte blitt brukt for å beskrive mangfoldet av
religioner. Tenk litt på denne: Fire blinde menn skulle undersøke
en elefant og beskrive hva de fant. En følte rundt den kraftige
foten og sa «det er et tre». En annen følte på snabelen og sa «det er
en slange». Den tredje dyttet elefanten i siden og mente det var «en
vegg». Den fjerde følte på halen og sa det var «et tau». Historien
brukes av mange for å illustrere hvordan ulike religioner beskriver
ulike sider ved guddommelighet (eller virkelighet), og at ingen av
dem har den fulle sannhet. Poenget er at vi ved å lytte til hverandre og inkludere hverandres perspektiver, kan komme nærmere
sannheten. Vakkert sagt, ikke sant? Men vent et øyeblikk – hvilket
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perspektiv er det som tas for gitt her? Er ikke det fortellerens? Jo,
det er fortelleren som er seende og som har oversikten, de andre
famler i blinde. Den sekulære humanisten er den typiske fortelleren
(eller psykologen, antropologen, sosiologen, historikeren, evolusjonsbiologen, osv) som forteller oss hvordan ting «egentlig er».
Problemet er bare at de ofte overser den andre «elefanten i
rommet», nemlig sitt eget tros- og tolkningsperspektiv. Den sekularistiske fortelleren glemmer at han eller hun har sine egne livssynsbriller på nesen.

Tilbørlig påvirkning
Alle mennesker er troende; ingen
er nøytrale.

Noen foreldre er engstelige for at barna deres skal bli «påvirket» i
skolen. Elever skal selvsagt påvirkes, men undervisningen må
gjøres gjennom oppdaterte bøker og lærere som gir et mest mulig
korrekt og nyansert bilde av virkeligheten. Lærere må opptre
ydmykt og reflektert, og skolebøker må være nøkterne og presentere pålitelige opplysninger. I kontroversielle saker er det ekstra
viktig at flere syn kommer frem. Dersom fakta som presenteres er
omstridt, så bør det nevnes. Det bør også skilles mellom hva som
regnes som fakta og hva som er teorier eller filosofiske forutsetninger. Elevene bør gjerne involveres når det gjelder å vurdere og
å drøfte ulike fakta, teorier og hypoteser. I forbindelse med en
oppgave for noen år siden gjorde jeg en undersøkelse av skolebøker i tredje klasse i videregående skole for å se hvordan de fremstilte kristen tro. Jeg så på bøker i norsk, religion, historie og
naturfag. Jeg ble nedslått over å se hvor tendensiøst kristendommen ble fremstilt. Foreldre bør lese igjennom bøkene barna
bruker, og snakke med dem om stoffet hjemme. Noen ganger kan
det være verdt å ta opp saken med læreren dersom man ser viktige
mangler eller skjevheter; kanskje også tilby pålitelig tilleggsinformasjon om saken. ■
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UNDERVISNING

GodLeaks - planen er avslørt!

Jesus er ikke Guds reserveplan. Han er ikke nødløsningen
som kom på grunn av Adam og Evas fall. Nei, alt ble
skapt i ham og til ham. Han var i sentrum helt fra
starten.

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

På de første sidene i Bibelen kan vi lese om den planen Gud hadde
da han skapte alle ting:
«Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal
råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle
ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» Og Gud skapte
mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og
kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde
over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr
som det kryr av på jorden.»» 1 Mos 1,26–28

Per-Arne Gjerde er gift med Elin og sammen
har de tre barn. Per- Arne er bibellærer og
eldste i Kristent Fellesskap Bergen.

Guds herlighet synlig gjennom et fellesskap av mennesker
Gud, som selv er et fellesskap, skaper et fellesskap av mennesker.
To personer som skal være ett. De er skapt slik at de likner på Gud,
de bærer hans bilde. De får i oppdrag å bli mange, fylle jorden og
råde over alt Gud har skapt.
Guds plan helt fra starten var med andre ord en jord fylt av
Guds bilde og herlighet. Det skulle skje gjennom et fellesskap av
mennesker som reflekterte ham og hans bilde. De skulle leve i
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fellesskap med ham og styre på hans vegne. Gud, som er en far,
ønsket å fylle jorden med en stor familie av sønner og døtre, som
bar fars bilde, som utstrålte hans egen herlighet.
Hva betyr det å utstråle Guds herlighet? Jesus hjelper oss å forstå
dette når han sier til apostelen Fillip:
«Den som har sett meg, har sett Far», Joh 14,9.

Hele Guds karakter og vesen kunne sees i Jesus. Måten Jesus
behandlet mennesker på, alt han sa og gjerningene han gjorde –
alt sammen viser oss det sanne bildet av Gud. Guds liv, som var i
Jesus, ble uttrykt gjennom ham.

Gud, som er en far, ønsket å fylle
jorden med en stor familie av
sønner og døtre, som bar fars bilde,
som utstrålte hans egen herlighet.

Rotordet for herlighet på hebraisk er kabad. Kabad kan bety
«vekten av noe, å flyte over med». Vi kan tenke på Guds herlighet
som vekten av Gud, eller det han flyter over med. Nå har Gud selvsagt ingen fysisk vekt. Men i overført betydning kan vi tenke på
vekten av Gud som summen av alt han er. Hans vekt – eller
herlighet – er summen av alle hans egenskaper.
Denne herligheten var det de første menneskene var bærere av.
Det er dette vi legger i at Adam og Eva bar Guds bilde.

Guds plan – Jesus synlig
Skriften viser oss at Jesus var helt sentral i denne planen om et
skaperverk fylt av Guds herlighet. I Kol 1,15–16 kan vi lese om
Jesus:
«Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. For
i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det
usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved
ham og til ham.»

Jesus er Guds bilde. Når «den usynlige Gud» vil skape et synlig
uttrykk for hvem han er, gjør han det gjennom sin sønn. Vi leser at
alt er skapt i ham, ved ham og til ham. Alt er skapt av og for
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Jesus. Han er synliggjøringen av den usynlige Guds bilde og
herlighet.
Jesus er derfor ikke Guds reserveplan. Han er ikke nødløsningen som kom på grunn av Adam og Evas fall. Nei, alt ble skapt
i ham og til ham. Han var i sentrum helt fra starten.

Konsekvensene av fallet
Måten Jesus behandlet mennesker
på, alt han sa og gjerningene han
gjorde – alt sammen viser oss det
sanne bildet av Gud.

Adam og Eva lot seg friste av djevelen og syndet mot Guds befaling. Gud hadde på forhånd sagt at den dagen de gjorde det, ville
de dø. Døden kom i form av at fellesskapet med Gud ble brutt; de
ble forvist fra Edens hage. Gjennom sitt svik ble de barn av den
onde (Matt 13,38; Joh 8,44; 1 Joh 3,8).
Konsekvensene var at gudsbildet i dem ble skadet. Menneskene
var i utgangspunktet skapt slik at de liknet på Gud. Selv om denne
likheten ikke forsvant helt, førte syndefallet til at Guds herlighet
ikke lenger var synlig gjennom dem på samme måte.
Synd fikk makt og påvirket alle områder av menneskenes liv.
Gud hadde befalt at de skulle fylle jorden. Det gjorde de, men ikke
med Guds herlighet og bilde. Ondskap, egoisme, brutte relasjoner,
konflikt og vold ble resultatet. Skaperverket kom under forbannelse. Forgjengelighet og sykdom fikk plass.

Guds plan står fast
Men Guds plan om en jord fylt av hans bilde og herlighet gjennom
et fellesskap av mennesker - sønner og døtre - hans eget folk –
stod fast. Og derfor sendte han sin Sønn til jorden. Gud måtte bli
menneske av kjøtt og blod for å frikjøpe menneskene fra den situasjonen de hadde havnet i. Guds plan for jorden involverer
mennesker, og den handler om hans Sønn. Det er gjennom
mennesker som bærer Sønnens bilde, at den usynlige Gud synliggjør seg selv.
«Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen.
Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte
han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans
vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført
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renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i
det høye.» Hebr 1,2–3

Jesus kom for å rense oss fra våre synder. Gud har elsket verden så
høyt at han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle som tror
på Jesus skal få evig liv.

Korset for Gud
Men Jesus døde ikke på korset bare for å gi oss evig liv: På korset
blir vi nye skapninger med en ny natur. Vi blir født på ny, og Guds
Ånd flytter inn i oss. Vi blir løst fra syndens makt og satt fri til et
liv i hellighet. Sagt med andre ord: Vi bærer igjen Guds bilde og
likhet, slik planen var i starten. Derfor kan vi si at korset også er
for Gud. Det er hans redskap for å gjenreise sin herlighet i menneskene.
Vi kan også tenke på dette med utgangspunkt i farskap. Vi sa
ovenfor at gjennom fallet ble menneskene barn av den onde. Når
vi tar imot Jesus, blir vi Guds barn. Og barn vil gjøre som sin far,
enten far er djevelen eller Gud (Joh 8,44 og 1 Joh 3,8–10). Når vi
blir Guds barn og får hans liv på innsiden, starter et liv der vi
oppriktig ønsker å gjøre Fars vilje. Vi sier nei til det Far ikke liker.
Det spiller ingen rolle hva som er populært eller akseptert rundt
oss. Majoriteten sier at sex før ekteskapet er helt normalt. Far sier
at det er synd. Som Guds barn hører vi på Far.
Menneskenaturen forteller at vi elsker dem som elsker oss, og
hater dem som hater oss. Men vi kan elske og gjøre godt mot
medelever eller arbeidskollegaer som prøver å latterliggjøre oss
fordi vi tror på Jesus. Vi kan gjøre det fordi Fars natur er i oss.

Jesus er derfor ikke Guds
reserveplan. Han er ikke
nødløsningen som kom på grunn
av Adam og Evas fall. Nei, alt ble
skapt i ham og til ham. Han var i
sentrum helt fra starten.

Menigheten full av Guds herlighet
Dette Gudsbildet og denne herligheten må leves ut og uttrykkes i et
fellesskap, slik Gud selv er et fellesskap. Det er en rød tråd
gjennom hele Bibelen at Gud ønsker et folk som tilhører ham, ikke
bare individer. Det nye testamentet uttrykker denne sannheten på
ulike måter; en kropp, et åndelig hus med mange levende steiner,
en familie. La oss se hva Bibelen sier om menigheten som Jesu
kropp:
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Ondskap, egoisme, brutte
relasjoner, konflikt og vold ble
resultatet. Skaperverket kom under
forbannelse. Forgjengelighet og
sykdom fikk plass.

«Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter,
noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de
hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram
til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det
modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Men vi
skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til
ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd
og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver
enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.»
Ef 4,11–13, 15–16

Her ser vi at Gud jobber med sin menighet «inntil». Inntil hva? Jo,
menigheten – Jesu kropp – skal ha hele Kristi fylde og i ett og alt
vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Dette betyr at Gud,
gjennom menigheten, skal få et uttrykk på jorden for hvem han er.
Menigheten skal i ett og alt vokse opp til – og uttrykke – Jesus!

Alt det skapte skal få del i Guds frelse
Romerbrevet 8,18–25 forteller oss at alt som er skapt venter på
uforgjengelighet og frihet. Guds skaperverk er i utgangspunktet
skapt for å ha del i evigheten. Det var syndefallet som la det under
forbannelse og forgjengelighet. Men teksten i Romerbrevet sier at
det er håp: Skaperverket skal få del i «den frihet som Guds barn
skal eie i herligheten.» Det er i sammenhengen tydelig at denne
gjenreisningen av det skapte, til Guds opprinnelige hensikt, ligger i
framtiden. (Rom 8,24–25) Det vil skje en gjenopprettelse av hele
skaperverket. Naturen vil komme i balanse. Naturkatastrofer vil
opphøre. Hele skaperverket vil være i en fullkommen tilstand.
Dette vil skje i den kommende tidsalder, etter at Jesus har kommet
tilbake.

En ny himmel og en ny jord
Guds opprinnelige plan var for jorden. Det samme er Guds plan for
evigheten. La oss avslutte med å se hva Herren har lovet oss:
«Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den
første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige
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byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand
og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en
høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos
dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han
skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og
døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For
det som en gang var, er borte.» Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg
gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige
og sanne ord.»» Åp 21,1–5

Gud gjør alle ting nye; han skaper en ny himmel og en ny jord.
Det nye Jerusalem og bruden er bilder på en og samme ting;
menigheten. Den stiger ned fra himmelen, fra Gud. Menigheten
løftes ikke bort fra jorden og til himmelen. Vi skal tilbringe evigheten på en nyskapt jord.
«Det som en gang var, er borte.» (Åp 21,4) All fordervelsen som
kommer fra djevelen og syndefallet, skal tas bort. Og på denne
nyskapte jorden skal Guds bolig være blant menneskene. For en
herlig arv vi har i vente. ■

Jesus kom for å rense oss fra våre
synder. Gud har elsket verden så
høyt at han ikke vil at noen skal
gå fortapt, man at alle som tror på
Jesus skal få evig liv.
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UNDERVISNIG

Endetid med tro og håp

Har du tenkt på at de viktigste endetidstegnene allerede
har skjedd? Apostlene i Det nye testamentet slo fast at vi
lever i de siste tider. Endetiden er ikke helt ferdig ennå,
men de viktigste begivenhetene har alt funnet sted.

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.

Tenk deg at du er profeten Mika, Joel, Jesaja eller en annen av de
Guds menn og kvinner som levde i tiden før Jesu komme. Du
kjenner godt Moseloven og profetiske nedtegnelser med løfter om
hva Herren Gud skal gjøre i fremtiden. Du vet at Gud har lovet at
det skal komme en frelser, en Messias. Du har hørt at han skal
kalles Guds sønn. At han skal komme, ikke bare å opprette sitt rike,
men for å rense folket for synd og forløse en velsignelse som skal
nå helt ut til jordens ender. Du har hørt profetene vitne om at en
dag skal Gud øse ut sin Ånd over jorden. Sin egen Ånd over
vanlige mennesker av kjøtt og blod. Og at Gud skal skape et eiendomsfolk, som helhjertet er et hellig folk for han. Og du har lest
om at alle gudfryktige menn og kvinner lengter etter en dag med
udødelighet og evig liv. En dag hvor Gud skal holde dom over
ondskap og urett og gi de rettferdige den lønnen han har lovet
dem.
Alle disse tingene var ifølge profetene ting som skulle skje i de
siste dager (1 Kor 10,11; Apg 2,15–21). Når de så seg omkring i sin
egen samtid så de undertrykkende regimer, krigerske despoter og et
frafallent gudsfolk som dyrket avguder og levde i synd. De levde i
en tid med få tegn til gjennombrudd for Guds vilje. Og med en
nasjonal historie mer preget av frafall enn av gudsfrykt. Det eneste
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de klamret seg til var løftene om at Gud en gang i fremtiden skulle
gripe inn og sende sin Messias og sin Ånd, slik at menneskers
harde hjerter kunne bli nye og verden kunne bli ny.

Forandringens time
Når Peter står frem på pinsedag bruker han sterke ord for å forklare
hva som skjer. Han setter Åndens komme inn i en historisk
sammenheng. Det de opplevde denne dagen var det som profetene
hadde vitnet om at skulle skje i de siste dager. Endetiden hadde
begynt! Den profetiske tidsepoken hvor det utenkelige skjedde:
Vanlige mennesker ble fylt av Guds Ånd og døren for frelse var
vidåpen for alle mennesker:
«Her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel: I de siste dager skal
det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.» (Apg
2,16–17)

Det de opplevde denne dagen var
det som profetene hadde vitnet
om at skulle skje i de siste dager.
Endetiden hadde begynt!

På mange måter kan vi trekke en uavbrutt linje mellom det som
skjedde med Jesu oppstandelse og Åndens komme til de siste endetidsbegivenhetene med de dødes oppstandelse og den evige
dommen. Jesu oppstandelse var starten på oppstandelsen fra de
døde. Han sier at den som tror på ham aldri i evighet skal se døden
(Joh 8,51). Gjennom sitt liv, sin død og oppstandelse brakte han
udødelighet inn i verden. Paulus skriver om følgene av dette i
brevet sitt til Efeserne:
«Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han
har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor
overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt
og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin
høyre hånd i himmelen.» (Ef 1,18–20)

Kraften som reiste Kristus fra de døde er fremdeles virksom hos oss
som tror. Den er virksom her og nå gjennom Åndens kraft i tegn,
under og mirakler. Kraften vi erfarer når Åndens gaver er i funksjon er den samme kraften som reiste Jesus fra de døde. På samme
måte er det med Åndens liv som overstyrer syndens og dødens lov.
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Erfaringen av Ånden som lever sitt liv gjennom oss med sin kjærlighet, glede og fred er i følge skriften en frukt av Jesu oppstandelse:
«Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere,
skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige
kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere.» (Rom 8,11)

Kraften som reiste Kristus fra de
døde er fremdeles virksom hos oss
som tror. Den er virksom her og
nå gjennom Åndens kraft i tegn,
under og mirakler.

Kraften som virket Jesu oppstandelse gir oss kraft til å leve et
hellig liv for Gud i dag. En dag skal Gud reise opp alle som tror til
fysisk udødelighet. Men allerede nå kan vi erfare at kroppene våre,
som før har vært tjenere for synden, er blitt tjenere for et nytt liv i
Ånden. Kroppens oppstandelse fra de døde er et direkte resultat av
det som allerede har skjedd i Jesu oppstandelse, det som vi
forkynner og erfarer i evangeliet. De siste dagene er kommet,
oppstandelseskraften er allerede virksom i verden.

Dommen som har skjedd
På samme måte er den kommende dommens dag en fullføring av
dommen på Golgata. Jesu død var et uttrykk for Guds endelige
dom over synden i menneskenaturen (Rom 8,3). Der dømte han
Adam og hele menneskeslekten skyldig, men lot straffen ramme
den uskyldige. Slik at vi ikke bare skulle få tilgivelse, men også bli
frigjort fra det gamle mennesket og bli reist opp til å bli en del av
det nye mennesket, den nye slekten, som ble skapt i Kristus Jesus.
Når dommens dag kommer er det forholdet vårt til den dommen
som allerede har skjedd som blir avgjørende for utfallet. Bibelen
bruker veldig sterke ord om det som allerede har skjedd. Vi er
begravet med Kristus og er døde for synden, men levende for Gud
(Rom 6,1–11). Vi er gått over fra døden til livet (1 Joh 3,14). Vi er
fridd ut fra det gamle mennesket og er blitt nyskapt. Alt det gamle
er borte, det nye er blitt til (2 Kor 5,17).

Varig endring
Når vi ser omfanget av frelsesverket forstår vi at oppstandelseskraften og livet i Ånden er Guds måte å forandre verden på. Vi ser
oss rundt i verden og oppdager at det evangeliet som har forandret
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mitt og ditt liv utbres over hele jorden. Aldri før har evangeliet
gått frem i verden med en slik kraft. Aldri før har så mange bøyd
kne for Kristus. Aldri har verden sett et slikt nærvær av et åndsfylt
folk i alle verdens land. Guds rikes komme er som Jesus sier et rike
som forandrer verden innenfra (Luk 17,11). Det skjer ved at Gud
forandrer hjertene til mennesker ved evangeliet. Kraften fra Jesu
kors forandrer forholdet vårt til Gud og medmennesker, til oss selv
og til skaperverket. I Jesu oppstandelse får vi en ny identitet, vi
blir en del av den nye skapningen i Kristus Jesus (2 Kor 5,17).
Tilgivelsen i Jesu blod har kraft til å gjenopprette alt fra ødelagte
ekteskap til krigsherjede nasjoner. Forkynnelsen av evangeliet og
disippelgjøring av nasjonene er Guds strategi for å forandre vår
verden.
Bibelen viser oss at Gud har knyttet sterke løfter til den tiden
vi lever i. Gud har lovet at Jesus skal sitte på tronen inntil alle
Guds fiender er underlagt ham (1 Kor 15,25–26). Han har sagt at
Kristus skal være i himmelen inntil alt det profetene har talt om er
gjenopprettet (Apg 3,21). Han har sagt at gjennom Jesu tjeneste fra
tronen så skal Guds folk vokse til enhet i troen og til å bli en sterk
og kristuslik menighet som rommer hele Kristi fylde (Ef 4,11–13).
Samtidig finner vi tydelige utsagn om at vi må forvente
lidelse, forfølgelse og åndskamp (2 Tim 3,12). Bibelen maler ikke et
bilde av at disippellivet er komfortabelt og problemfritt, men den
gir oss en tydelig forventning om at på tross av kamp og motstand
skal Guds rike gå frem i alt som skjer. Guds løfter for tiden vi lever
i gir grunn til tro og fremtidshåp. Men håpet handler ikke først og
fremst om noe som skal skje i en fjern fremtid. Det er knyttet til
det som alt har skjedd, for ca 2000 år siden, og som en gang for
alltid forandret historien om vår verden. ■

Men allerede nå kan vi erfare at
kroppene våre, som før har vært
tjenere for synden, er blitt tjenere
for et nytt liv i Ånden.
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UNDERVISNING

Det kristne forvaltaroppdraget

Jesus seier vi skal vera lys og salt i verda. Vi skal påverka
samfunnet og hindra moralsk oppløysing. Korrupsjon og
urett får dårlege kår i samfunn der folk lever i gudsfrykt.

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

Vår forståing av det kristne forvaltaroppdraget kviler på:
1) Det Gud sa då han skapte menneska.
2) På dei lovnadene han har gitt oss for framtida.
Vi er skapt i Guds bilete til å vera hans tenarar. Vi er skapt til å
arbeida for å kultivera Guds skaparverk. Arbeidet med skaparverket
har fått guddommeleg status fordi vi er kalla til å vidareføra Guds
eigen skapargjerning fram mot hans mål.

Eit forvaltaroppdrag for heile verda
Den første velsigning Gud gav oss som menneske var å gje oss eit
forvaltaroppdrag. Gud gjorde oss til sine medarbeidarar. Vi er
forvaltarar av Guds skaparverk. Vi har alle eit personleg forvaltaransvar for å bruka og utvikla alle dei evner og talentar han har gitt
oss. Vi har også eit ansvar for familien vår og dei komande slekter.
Vi har fått overlevert Guds ord og har eit ansvar for å forvalta den
apostoliske openberringa og gje henne vidare til komande generasjonar.
Det er interessant å leggja merke til at det første forvaltaroppdraget Gud gav mennesket, ikkje var det vi vil kalla eit religiøst
oppdrag. Mennesket vart sett til å styra, vakta og utvikla jorda (1
Mos 1,26–28; 2,15). Forvaltaroppdraget omfattar alle menneskelege forhold og relasjonar, uavhengig av tru og livssyn. Saman har
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vi eit felles forvaltaroppdrag for heile verda. Stort er det mennesket
som forstår dette og oppofrande arbeider for fellesskapets beste!
Det mennesket som tener andre, eig ein vørdnad som alle ærlege
folk vil kjenna att og æra.
Forvaltaroppdraget omfattar alt vi gjer i forhold til naturen,
samfunnet, miljøet og folk rundt oss. Oppdraget er å utvikla og
gjera ting betre. Vi skal få fram det beste i folk og ikkje utnytta
eller misbruka dei. Vi skal forbetra og utvikla nabolag og
nærmiljø, ikkje forsøpla eller øydeleggja. Som forvaltarar er det
vårt ansvar å ta vare på mangfaldet i naturen og i menneskelege
uttrykksformer.
Vårt forhold til livet og alt det skapte kan samanliknast med
ein som bruker biblioteket: Ein har rett til å gjera mest mogeleg ut
av innhaldet under føresetnaden at bøkene blir fint behandla og
levert tilbake så dei kan vera tilgjengelege for andre. Endå betre
ville det vera om ein også arbeidde for å tilføra biblioteket nye
bøker og større ressursar som kunne vera til nytte og glede for
mange. Å fullføra forvaltaroppdraget inneber å gjera verda til ein
betre plass å leva i no og for komande generasjonar.
Mange kristne har vanskar med å ta innover seg og i tru leva i
samsvar med heile forvaltaroppdraget. Dei ser seg blinde på syndefallet med sine fatale konsekvensar og blir fanga i eit pessimistisk
syn på endetida.. Då mistar mange trua på at det nyttar å gjera ein
innsats i samfunnet. Resultatet er at dei let verda gå sin skeive
gang og tar alt det negative som skjer som teikn på at enden er
nær og at det ikkje er verdt å prøva å gjera verda til ein betre plass
å leva i. Det einaste som då blir viktig er å berga sjeler for
himmelen. Dei som tenkjer slik blir mindre og mindre relevante i si
samtid og får større og større problem med å vinna menneske for
trua si.

Vi har alle eit personleg
forvaltaransvar for å bruka og
utvikla alle dei evner og talentar
han har gitt oss.

Eit håp for notida og framtida
Det er ikkje nok å forstå forvaltaroppdraget ut frå det Gud sa då
han skapte mennesket. Vi treng også å sjå det i lys av vårt framtidshåp om ein ny himmel og ei ny jord. Dette håpet er knytt til
Guds trufaste kjærleik og omsorg for alt det skapte. Dessverre
overser mange det faktum at Guds pakt med menneska er knytt til
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Oppdraget er å utvikla og gjera
ting betre. Vi skal få fram det
beste i folk og ikkje utnytta eller
misbruka dei.

livet på jorda og ansvaret for verda. Gud er ein trufast Gud som
fullfører sin plan. Han vil ikkje gløyma eller forkasta skaparverket
sitt, men føra det fram til fullending i sin herlegdom.
Det er ikkje Guds plan å utsletta verda, men å føda henne på
nytt (Matt 19,28). I eldgammal tid gjekk dei himlar og den jord
som då var under i vatn ved Guds dom (2 Pet 3,4–7). Gud frelste
Noah og familien hans og gav menneska ein ny start med ei ny
jord som steig fram frå flaumen. Legg merke til at det som blir
kalla ei ny jord, var den same jorda som eksisterte før flaumen,
men som no hadde blitt reinsa. Etter denne reinisinga bygde Noah
ein ny sivilisasjon. Den gamle verda gjekk under, det vil seia ho
vart reinsa i vatn.
Men dei himlar og den jord som no er, skal gå gjennom elden og
bli til ein ny himmel og ei ny jord, der rettferd bur (2 Pet 3,8–13).
Denne forståinga hjelper oss å leva heilagt og gudfryktig medan vi
ventar på at Guds dag skal koma og skundar han fram.
Det at jorda skal nyskapast gjennom eld, må mellom anna
forståast i lys av det Johannes seier om at Jesus er komen for å
døypa i Den heilage ande og eld, og reinsa kornåkeren som er
verda (Luk 3,16–17). Jesus sa han var komen for å kasta eld på
jorda og knytter dette til noko som skal skje etter hans død (Luk
12,49–53). Denne nyskapinga av verda gjennom eld, starta på
pinsedag (Apgj 2,3,17–21). Elementa (grunnkreftene, barnelærdommen i verda Gal 4,3,9; Kol 2,8,20; 2 Pet 3,10) skal brennast
opp og gjerningane koma fram i lyset. Gjennom forkynning og
involvering i samfunnet skal vi vera med å forma ei jord, ei ny
verd, der rettferd bur.
Misjonsoppdraget, som handlar om å utbreia Jesu Kristi herredømme (Matt 28,18–20), svarar til forvaltaroppdraget som Gud gav
menneska då han skapte dei. Nyskapinga av verda begynte ved
Jesu død og oppstode. Jesus triumferte over alle vonde makter på
korset (Kol 2,15). Han gjorde ende på døden og førte udødeleg liv
fram i lyset (2 Tim 1,10). Han skapte eit nytt menneske, reiv ned
alle skiljemurar og gjorde ende på fiendskapen (Ef 2,14–19). Vi har
fått eit oppdrag som omfattar heile jorda og alle folkeslag. Alle
nasjonar skal gjerast til læresveinar som lever slik at hans vilje rår
på jorda slik som i himmelen (Matt 6,10). Vi skal skapa fred, det vil
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seia at vi skal arbeida for rettferd, velstand, helse, harmoni,
velvære for folk på alle område av livet. Alt i himmelen og på
jorda skal samlast til eitt under Jesus Kristus (Ef 1,10).
I Openberringa 21,1–3; 23–27 ser vi ei fantastisk skildring for
korleis verda ser ut når alt er samla under Jesu herredøme (Ef
1,10). Dette er det kristne håpet vi ser ut frå Guds ord – at alle ting
skal gjenreisast til den meining Gud hadde frå opphavet av.

Lys og salt i verda

Det er ikkje Guds plan å utsletta
verda, men å føda henne på nytt.

Det er for eksempel først når vi elskar fiendane våre og velsignar
dei som forbannar oss, at vi demonstrerer kven Gud er. Kallet vårt
er altså å visa trufast kjærleik mot dei som ikkje viser same godleik
tilbake til oss. Vi skal møta hat, forbanning og mishandling med
velsigning, gode gjerningar og forbønn. Slik skal vi møta verda,
sjølv når vi blir møtt med urettferd (Matt 5,43–45; Luk 6,31–36).
Jesus gjorde det klart at vi har ansvar for å hjelpa menneske i
naud, same kven dei er (Luk 10,29–37). Vi må gje mat, klede og
naudhjelp der det trengst. Det må innebera at vi må ta imot
innvandrarar og asylsøkjarar. Vi må ta oss av sjuke og lidande
menneske. Vi må visa solidaritet med dei som blir mishandla,
forfølgde og fengsla på grunn av si eiga overtyding. Pakta med
Gud driv oss til å arbeida for rettferd, fred og eit betre liv på jorda
for alle menneske. Jesus åtvarar oss mot å gløyma det sosiale
ansvaret vi har for alle menneske (Matt 25,42–46).
Jesus seier vi skal vera lys og salt i verda (Matt 5,13–16). Vi
skal påverka samfunnet og hindra moralsk oppløysing. Korrupsjon
og urett får dårlege kår i samfunn der folk lever i gudsfrykt. Trua,
livet, vitnemålet og gjerningane våre, skal skina for alle menneske.
Difor går forvaltaroppdraget vårt langt ut over det som skjer i
forsamlinga, og motiverer oss til å arbeida aktivt med samfunnsbyggjande arbeid. Jesus seier at livet vårt er ein surdeig som
påverkar og forandrar miljøet og storsamfunnet vi er ein del av.
Dette skjer berre når tar forvaltaroppdraget vårt på alvor og engasjerer oss i samfunnet. ■
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