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Styrt av Guds vilje i alle ting
Vi har i dei siste nummer 
av Folk sett lyset på Guds 
evige plan og hensikt. Vi 
har prøvd å teikna opp 
dei store linjene i det 
Gud gjer i verda og i 
samfunnet rundt oss. I 
denne utgåve av Folk ser 
vi på kva det vil seia å 
vera styrt av Guds plan 
og vilje i alle ting. 

Det handlar om å leva eit gudsen-
trert liv. Det handlar om å leva 
ut Guds rike. Det handlar om 

å ha dei rette verdiane som grunnlag 
for dei val vi tek. Det handlar om vårt 
personlege kristenliv i 
kvardagen, i heimen, 
i nabolaget, på skulen 
og på arbeidsplassen.
 Vi er kalla til å 
vera lys og salt i verda. 
Kvar einaste kristen 
er viktig og kan gjera 
noko verdifullt. Val av 
yrke, bruk av tid og 
krefter kan ha avgje-
rande verknad for 
utviklinga i samfun-
net. Gud bruker enkelt-
personar og mange 
menneske saman. 

 Med eit Guds-rike-perspektiv over 
livet får arbeid og yrke ei ny meining. 
Vi treng kristne med Guds-rike-verdiar 
i botn for familie-, arbeids-, kyrkje- og 
samfunnsengasjement. Då vil ein kunna 
finna den rette ektemake. Då vil ein 
kunna vera salt og lys i kvardagen og 
verta brukt av Gud til velsigning og for-
vandling av samfunnet. Gud bruker van-
lege folk til å utbreia sitt rike. Guds rike 
høyrer til i samfunnet, i politikken og 
arbeidslivet. Det finnest ikkje eit einaste 
område i livet kor ikkje Guds rike er 
meint å gjera seg gjeldande!
Når vi snakkar om å vera styrt av Gud, 
inneber det å vera styrt av Guds ord. 
Det handlar om å lata Guds ord forma 
tankar og haldningar på ein slik måte 
at alt vi gjer avspeglar Guds herlegdom. 
Difor handlar det om å forstå kven Gud 
er, koss han er og koss han arbeider, for 

vi er skapt i hans bilete.
 Det har vorte sagt om 
du sår ein tanke, vil du 
hausta ei gjerning. Sår du 
ei gjerning, vil du hausta 
ein vane. Sår du ein vane, 
vil du til slutt hausta 
ein karakter. Difor må vi 
gje Guds ord den rette 
plass i livet vårt ved å 
grunna på det dag og 
natt. Mennesket lever 
ikkje berre av brød, men 
av kvart ord som går ut 
frå Guds munn. 
 Gud er alle tings opp-
hav og mål. Av han, ved 
han og til han er alle ting. 
Alt er meint å vera til 
lov og pris og ære for 
hans og herlegdom. Når 
vi vert gripne av denne 

tankegangen, vil heile livet få ein ny 
dynamisk dimensjon som gjer oss vel-
signande og frelsande i samfunnet vi 
lever i.

Tekst: Erling Thu

Vi er kalla til å 
vera lys og salt i 

verda. Kvar einaste 
kristen er viktig og 
kan gjera noko ver-
difullt. Val av yrke, 
bruk av tid og kref-
ter kan ha avgjeran-
de verknad for utvik-

linga i samfunnet. 
Gud bruker enkelt-
personar og mange 
menneske saman. 
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Styrt av Guds plan
Når vi forstår hva Guds 
plan er, kan vi ikke len-
ger leve et selvsentrert 
liv. Åpenbaringen av Guds 
plan i Kristus Jesus er 
så altomfattende og gri-
pende at vi ikke blir de 
samme som før vi så hva 
Guds evige hensikt er. 
Faktisk er det slik at bare 
tanken på at Gud arbei-
der planmessig mot et 
mål i historien revolusjo-
nerer vår måte å tenke 
og leve på. 

Hva bibelen sier

Enkle bibelord inneholder dype 
sannheter med dynamisk kraft til 
å forandre våre liv:

 Fra ham og ved ham og til ham er 
alle ting.  Ham være ære i evighet! Amen. 
(Rom.11,36)
 For Gud som er alle tings grunn og 
opphav, ville føre mange barn til herlighet. 
Da måtte han la høvdingen som leder dem 
til frelsen, nå fullendelsen gjennom lidelser. 
(Hebr.2,10)
 Han er den usynlige Guds bilde, den 
førstefødte, som står over alt det skapte. 
For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og 
på jorden, det synlige og usynlige, de som 
troner og de som hersker, både makter og 
myndigheter - alt er skapt ved ham og til 
ham. Han er før alle ting, og alt består ved 
ham, han er hodet for legemet, som er kirken.  
Han er opphavet, den førstefødte av de døde, 
så han i ett og alt kan være den fremste. 
Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta 
bolig i ham, og ved ham forsone alle ting 
med seg selv, alt i himmelen og på jorden, 
da han skapte fred ved hans blod, på korset. 
(Kol.1,15-20)
 Slik gav han oss all visdom og innsikt, 
da han kunngjorde oss sin viljes hemmelig-
het, den frie beslutning han hadde fattet om 
å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne: 

å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og 
på jord. I ham har vi også fått del i arven, vi 
som på forhånd var bestemt til det etter Guds 
forsett, han som gjennomfører alle ting etter 
sin plan og vilje. Slik skulle vi være til pris 
og ære for hans herlighet, vi som alt nå har 
satt vårt håp til Kristus.  (Ef.1,8-12)
 Bibelen lærer klart og tydelig at 
Guds plan omfatter alle mennesker og 
hele samfunnet vi lever i. Ingen kan 
hindre Gud å fullføre det han har satt seg 
fore å gjøre i verden. Herren sa gjennom 
profeten Jesaja: ”Jeg kunn-
gjør fra først av de siste 
ting, forutsier det som ikke 
har hendt. Jeg sier: ”Min 
plan skal bli fullført, og 
alt jeg vil, det gjør jeg” 
(Jes.46,10). Guds plan er 
en frelsesplan, men omfat-
ter mye mer enn personlig 
frelse for noen individer. 
Heile verden og heile livet 
er omfatta av Guds plan. 
”For jorden skal fylles med 
kunnskap om Herrens her-
lighet, likesom vannet dek-
ker havbunnen” 
(Hab.2,14).  Den dagen skal 
mange folk og mektige fol-
keslag søke Jesus Kristus. 
Han skal stå som folkenes 
samlingsmerke, og folke-
slag, ja, folk fra store byer 
skal komme til ham.  Folket 
i den ene byen skal gå til den andre 
og si: ”Kom, la oss gå og be Herren 
om nåde, la oss søke Herren, Allhærs 
Gud! (se Jes.11,9-10; Sak.8,20-22). Mange 
nasjoner skal vende seg til de kristne be 
dem lære dem Guds veier, så de kan 
leve i samsvar med Guds standard. For 
Herrens lov skal gå ut fra Guds folk, og 
Herrens ord skal lyde klart og tydelig 
fra Guds menighet. Da skal folkeslag 
forandre sine lover, og menneskene sin 
oppførsel. Evangeliet skal forandre for-
holdene i verden så radikalt at folk ikke 
mer skal løfte sverd mot folk og ikke 
lenger lære å føre krig (se Jes.2,2-5). 

Guds plan omfatter hele livet
Bibelen viser oss at Guds rike er større 
enn den kristne kirke. Guds plan omfat-
ter heile verden og alle områder av men-
neskelivet. Derfor kan vi med håp og tro 
vi være aktive på flere områder i livet 
enn vanlige kristelige aktiviteter knytta 
til menighetsliv. Vi må se livet i en heil-
skap og stå i en sammenheng hvor vi 
med heile livet vårt tjener Guds plan og 
herliggjør Gud i alt vi er og gjør. 
Da blir heile livet vårt ei tilbeding 

og all vår gjerning 
ei gudstjeneste. Da 
dyrker vi Gud ved 
å gjøre denne ver-
den en bedre plass å 
leve i. Vårt daglige 
yrke og kulturelt eller 
politisk engasjement 
får et nytt innhold og 
en Guds rike dimen-
sjon som setter oss i 
stand til å sette gode 
spor etter oss i sam-
funnet.
 Som kristne 
er vi ikke av verden, 
men vi er aktivt til 
stede i det pulse-
rende livet i verden. 
Livet med Gud blir 
levd ut i hverdagen, 
i heimen, på arbeids-
plassen, på skolen, 

på butikken, i nabolaget – der vi er. 
Gud er med oss i våre daglige gjøremål 
og i vår omgang med mennesker som 
ikke kjenner han, men som er kjente av 
han. Derfor får vi hjelp fra Gud til å se 
mennesker slik de er og hva de trenger, 
så vi kan ha fellesskap med dem, møte 
behovene deres og formidle Guds nåde 
til dem. I samværet med menneske som 
ikke kjenner Gud kan vi være lys og salt 
ved å være ekte medmennesker som de 
kan gjøre seg til ett med.
 Når vi har et rett syn på tida og 
samfunnet vi lever i, fordi vi forstår 
Guds plan, blir det så mye lettere for oss 
å bli brukt av Gud til å velsigne men-
nesker vi møter. Vi vil være til velsigning 
ved å stå opp for det som er rett og 

Guds plan er en frel-
sesplan, men omfat-

ter mye mer enn 
personlig frelse for 

noen individer. Heile 
verden og heile livet 
er omfatta av Guds 
plan. ”For jorden 
skal fylles med 
kunnskap om 

Herrens herlighet, 
likesom vannet dek-

ker havbunnen” 
(Hab.2,14)



Side 6 FOLK 2 - 2002

Gud har bestemt å gjen-
nomføre sin evige plan 
til punkt og prikke. For 
oss som kjenner Gud, er 
dette en selvfølge. Men 
det faktum at vi er inklu-
dert i gjennomføringen 
av hans plan er både 
overveldende og alvorlig 
på samme tid. Bibelen 
sier at vi er kalt i henhold 
til hans plan og nåde1. 
Gud gir oss all nåde, slik 
at vi kan tjene hans plan 
hver dag. Det er Guds 
mening at Hans evige 
plan skal realiseres ved at 
vi daglig lever i stil med 
det kallet han har gitt 
oss. ”Jeg formaner dere 
altså,…..at dere vandrer 
slik det er verdig for det 
kall dere er kalt med… 
(Ef.4,1). Kallet som Gud 
ber oss gi akt på, går ut 
på å gjennomføre hans 
plan.

Guds rike

For å forstå kallet, må vi se Guds 
rike. Gud har bestemt at hans 
menighet skal være redskapet for 

å bre ut hans rike på jord. Problemet 
er at mange kristne ikke forstår verken 
menighet eller Guds rike. Jesus sa at 
vi har muligheten til å se Guds rike 
når vi blir født på ny2. Den nye fødsel 
fører ikke automatisk til at vi ser Guds 
rike. Derfor brukte Jesus 40 dager mel-
lom oppstandelsen (da han åndet på 
disiplene og de fikk Den Hellige Ånd) 
og pinsedag (da de ble ikledd kraft til 

å være hans vitner) til å undervise dem 
om Guds rike3. Selv etter dette ”inten-
sivkurset” var forståelsen mangelfull, 
for deres tankemønster var fremdeles 
bundet opp i en forestilling om ”riket for 
Israel”. Deres jordiske, materialistiske, 
religiøse og politiske forestillinger hin-
dret dem i å forstå hva Jesus snakket om. 
En forestilling der Jerusalem og tempelet 
var sentrum for det Gud gjorde på jord. 
Jesus viste dem at Guds verk ville starte 
i Jerusalem ved at Den Hellige Ånd kom 
over dem, og så bli spredd utover like til 
jordens ender. Hans rike er ikke bundet 
til bygninger eller geografi, men kom-
mer til syne gjennom mennesker, som 
fulle av Den Hellige Ånd, demonstrerer 
Guds rike fordi de lever 
i dette riket.
 Guds rike var det 
sentrale tema i hele Jesu 
undervisning. Han refe-
rerte til Guds rike eller 
himlenes rike hele 78 
ganger. Eksemplene han 
bruker viser konsekvent 
at Guds rike kommer 
nær mennesker for å 
gjøre det mulig for dem 
å komme inn i det mens 
de er på jord. Det var 
ikke bare noe framtidig 
som de skulle inn i ved 
død eller bortrykkelse.
 Han sammenlignet Guds rike med 
såkorn, lys, salt, surdeig, utfrielse fra 
demoner, helbrede de syke, hjelpe de 
fattige og elske din neste4. Dette er alt 
eksempler som dreier seg om livet her 
på jord, ikke i himmelen.5 Guds rike 
skal påvirke og gjennomsyre samfunnet 
vi lever i. Han vil bruke vanlige , ånds-
fylte kristne for å gjennomføre dette. 
Mennesker som ser seg selv som ambas-
sadører for hans rike i hverdag og helg. 
Jesus brakte Guds rike med seg der han 
gikk. Guds rike er Jesu herredømme, der 
han styrer. Bibelen lærer at Guds rike 
har kommet, at det er her nå og vil 
komme i fremtiden. Nå viser det seg i 
rettferdighet, fred og glede i Den Hellige 
Ånd6. Jesus lærte oss å be: La ditt rike 
komme, la din vilje skje på jorden slik 

som i himmelen7. Han lærte oss å be 
slik fordi han vil la sitt rike fylle hele 
jorden. 

Guds rike og menigheten
George Elden Ladd sier følgende: Guds 
rike er primært Guds dynamiske styre, 
hans herredømme og rett til å styre som 
konge. Avledet av dette følger at Guds 
rike er den sfære der hans styre blir 
erfart. I bibelsk talemåte vil det si at 
Guds rike ikke er identisk med dets 
undersotter. De er folket under Guds 
styre som kommer inn i riket, lever i riket 
og styres av riket. Menigheten er Guds 
rikes fellesskap, men aldri selve riket. 
Jesu disipler tilhører riket slik som riket 

tilhører dem; men de 
er ikke riket. Guds 
rike er Guds styre; 
menigheten er et 
fellesskap av kvinner 
og menn som lever 
under Guds styre.8
Vi ser i Guds ord 
at menigheten dan-
nes der Guds rike for-
kynnes. Med andre 
ord kan vi si at Guds 
rike skaper menighe-
ten. Menigheten er 
resultatet av at Guds 
rike kom inn i ver-
den ved Jesus Kristus 

og at evangeliet om riket forkynnes for 
mennesker.
Det er menighetens oppgave å vitne 
om Guds rike. Menigheten kan ikke 
bygge Guds rike eller bli Guds rike, 
men menigheten vitner om Guds rike og 
Guds frelseshandling i Kristus. Alle som 
tar imot Hans frelse, ender opp under 
hans herredømme.
Siden vi har mottatt Guds rikes liv og fel-
lesskap, må vi som menighet nå demon-
strere den kommende verdens liv i en for-
gjengelig verden med ufullkomne men-
nesker. Menigheten tilhører både den 
kommende og den nåværende tidsalder. 
Selv om den ikke oppleves fullkommen 
nå, må den likevel demonstrere Guds 
fullkomne liv og orden. 

En ambassadør for Guds rike

Guds rike skal på-
virke og gjennomsyre 
samfunnet vi lever i. 
Han vil bruke vanlige, 
åndsfylte kristne for 
å gjennomføre dette. 
Mennesker som ser 

seg selv som ambas-
sadører for hans rike 

i hverdag og helg. 
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”Vi vil ikke lenger arbei-
de gratis for det offent-
lige. Vi vil stå på våre ret-
tigheter” var overskrif-
ten i avisen flere ganger 
i vinter. I samme avis 
stod en styreleder fram 
og forsvarte millionfall-
skjerm til en leder som 
hadde ført en bedrift mot 
konkurs. Vedkommende 
hadde en avtale, og hva 
som var moralsk rett var 
ikke en  aktuell problem-
stilling så lenge avtalen 
var inngått. 

Hva er verdier?

Disse eksemplene illustrerer verdi-
er som ligger bak våre beslutnin-

ger. Verdier er den indre 
overbevisning som styrer 
våre handlinger. Verdier 
er det som betyr noe for 
oss. De betyr så mye at 
vi er villig til å stå for 
dem selv om det koster 
oss komfort og personlig 
gevinst. Det er når vi 
blir prøvd på våre ver-
dier at det viser seg hva 
som egentlig betyr noe 
for oss. 
 Etter 1945 ble 17. mai 
den store frihetsdagen for 
nordmenn. Okkupasjon 
hadde ført til lidelse og 
terror for mange, og frihet 
og selvstendighet ble ver-
dier som vi som nasjon 
samlet oss om for å feire 
uavhengig av sosial status og kultur.  

Jesu verdier
Jesus provoserte datidens presteskap 
gjennom det livet han levde fordi han 
hadde andre verdier enn dem. Dette 
kom tydelig fram i spørsmålet om sab-

baten. Jesus sa rett ut at sabbaten ble 
til for menneskenes skyld og ikke men-

neskene for sabbatens 
skyld (Mark.2,23-28). 
Dette hadde konse-
kvenser for det livet 
han levde. Når han 
møtte noen som var 
syk, helbredet han 
dem uansett om det 
brøt med datidens nor-
mer (Mark.3,1-6). Når 
disiplene var sultne, 
fikk de spise av kor-
net fra åkeren de pas-
serte, selv om det ikke 
var tillatt på sabbaten 
(Matt.12,1-8).
 Jesus viser oss hvor-
dan Gud er. Den som 
kjenner Jesus kjenner 
Gud (Joh.14,9). Jesu 
verdier er våre verdi-

er. De styrer våre handlinger, måten vi 
tenker på og hvordan vi organiserer oss. 
Livet vi lever i hjem og menighet viser 
hvilke verdier har. 
 Jesu trening av disiplene var ikke 
primært kunnskapsformidling, men en 
utfordring til å følge ham. Da Jesus 

møtte disiplene ved Tiberias-sjøen etter 
oppstandelsen, fikk Peter utfordringen 
om å ta ansvar videre. Spørsmålet han 
fikk var: ”Elsker du meg” og etterpå 
sa Jesus på nytt: ”Følg meg”. Det som 
betydde noe for Jesus var at disiplene 
fortsatte å leve det livet han hadde levd. 
Derfor måtte de vente til de ble utrustet 
med kraft fra Den Hellige Ånd. Fra pin-
sedag og utover ser vi hvordan de stod 
fram frimodig og sterke, og formidlet et 
liv som forandret hele Romerriket i løpet 
av noen tiår.

Hva verdsetter Jesus?

1. Jesus verdsetter pakt, derfor vil vi 
elske hverandre slik han har elsket 
oss. Joh.13,34.

Jesus kom ikke for å kjøre sitt eget løp, 
for å gjøre sin egen vilje, men at han 
var sendt av Gud (Joh.4,34 + 5,19). Gud 
sier helt i begynnelsen av Bibelen: ” La 
oss skape–” Gud operer sammen. Ordet 
pakt rommer alt det gode som Gud 
ønsker å uttrykke i det å leve sammen: 
trofast kjærlighet, vennskap, det å bry 
seg, fungere sammen, det å ikke stå 
alene.

Hva styrer dine valg 
i hverdagen?

Jesus viser oss hvor-
dan Gud er. Den 

som kjenner Jesus 
kjenner Gud 

(Joh.14,9). Jesu ver-
dier er våre verdier. 
De styrer våre hand-
linger, måten vi ten-
ker på og hvordan vi 
organiserer oss. Livet 

vi lever i hjem og 
menighet viser hvil-

ke verdier har. 



Side 10 FOLK 2 - 2002

det som situasjonen krever. Alle kristne 
har en nåde fra Gud til å tjene de andre 
med (Efes.4,7, 1.Pet.4,10). Skillet mellom 
leg og lærd kunstig og en hindring i å 
frigjøre folk i tjeneste. Alle kan fungere 
i åndelige gaver (1.Kor.12,1-11). Den hel-
lige ånd vil bruke alle til å bygge de 
andre opp. I en normal menighet er det 
ikke noen få profesjonelle som fungerer 
og resten er tilskuere. Det normale er at 
Gud bruker mange til å formidle sitt liv 
i f.eks. gudstjenesten. 

Praktiske konsekvenser
- Jeg søker aktivt de åndelige gaver 
slik at jeg kan oppmuntre de andre
- De åndelige gaver er ikke begren-
set til menighetssamlinger, men er 
viktig for å nå ut med evangeliet 
og formidle Guds godhet til men-
nesker
- Det er ikke viktigere å lede lov-
sang enn for eksempel å vaske loka-
let
- Jeg er ikke opptatt av min tjeneste, 
men av hva som er best for å bygge 
de andre opp

- Jeg vil bli trent i å fungere i Guds 
rike og vil ta ansvar uten å skylde 
på andre
- Min utdanning, utrustning og 
evner er like viktige i menigheten 
som på jobben
- Jeg vil lære å arbeide sammen med 
andre i et team

Jeg møtte to eldre kolleger for en stund 
siden som begge hadde feiret 70-års dag. 
Den ene hadde feiret dagen med å reise 
en weekendtur alene med Hurtigruta. 
For henne ble dagen vemodig der foku-
set var på alt som hadde vært. Den andre 
opplevde at familien hadde laget en flott 
fest for henne der hun kunne komme 
til dekket bord sammen med familie og 
venner. Hun var takknemlig, fornøyd 
og glad. Jeg ble minnet om diskusjoner 
vi hadde hatt på jobb flere år tidligere 
om svart arbeid, aldersgrense for alko-
holdebut, bruk av penger, engasjement 
i fritiden, det å stille opp for andre og 
lignende. Der disse to hadde valgt helt 
forskjellig i mange hverdagslige situa-
sjoner. Begge høstet nå frukt av livet 

de hadde levd, og konsekvensene var 
tydelige. Verdier er veldig praktisk og 
jordnært. Det handler om mange små 
valg i hverdagen som vil bringe velsig-
nelse både her og nå, i framtiden og like 
inn i evigheten. 

Tekst: Terje Dahle
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oversettelse sier: ”Dere kvinner har jo 
ingen garanti for at mennene skal bli 
omvendt.”10

En edel karakter
”Den gode kone – hvem finner henne? 
Mer enn perler er hun verd.”11 Hva er 
en god kone? Den mest brukte engelske 
oversettelsen av dette verset (NIV) gir 
oss svaret: ”A wife of noble character 
who can find?” En persons karakter er 
det som avgjør kvaliteten. Hva skal du 
se etter hos en livspartner? Karakter! 
Hvem finner en kone med edel karak-
ter? Karakter er viktigere enn karisma. 
”Ynde svikter, og skjønnhet forgår; en 
kvinne som frykter Herren, skal pri-
ses.”12    
Hvis det er utseendet som får deg til 
å velge din livspartner, hva da når utse-
ende forandres? Hvis det er følelser som 
styrer deg, hva da når følelsene endres?
Når vi skal vinne en livspartner, må 
vi være nøkterne og fornuftige nok til 
å ta en sjekk på karakteren. I frem-
medordboka, er karakter forklart blant 
annet med ”natur, sinnelag, personlighet 
og moralsk styrke”. 

Rett verdiskala
Etter hvert som en lærer litt om kosthold, 
vil en velge mat som ikke nødvendigvis 
smaker godt, framfor godteri, fordi en 
vet at det er sunt. Slik er det også når 
det gjelder valg av kjæreste. 
Jeg har sett gang på gang hvordan gode 
og sterke jenter har fått gå i fred, kan-
skje fordi de ikke var så syltynne som 
jentene i reklamen, eller fordi de kanskje 
ikke var yndige nok. Vil jeg noen gang 
slutte å forundre meg over jenter, som 
virket åndelige, stikke av gårde med 
en sjarmør, fullstendig uten styrke og 
selvdisiplin? Dette er et av djevelens 
mest effektive middel for å hindre unge 
brennende kristne å komme inn i Guds 
plan med livet. 
 Unge mennesker må oppdras til 
å bruke rett verdiskala! De må lære å 
velge karakter framfor karisma, eller for 
å holde oss til bildet: grønnsaker framfor 
sjokolade! De må lære å verdsette det 
Gud verdsetter. Å tenke langsiktig og 
vite hva som vil vare, er vanskelig når 
en er ung og forelska. Derfor er det godt 
at Gud har gitt oss åndelige storebrødre 
som kan beskytte oss, og åndelige forel-
dre som kan veilede. 

Søk råd! 
I vår kultur har vi lett for å bli veldig 
egenrådige når det gjelder denne pro-
sessen. Vi ønsker å ordne opp sjøl og 
liker ikke at noen blander seg inn. Våre 
romantiske ideer om hvordan vi skal 
finne ”den rette”, kan av og til bli et 
hinder for oss. Våre vestlige idealer er 
dessverre ikke alltid bygd på Guds rikes 
verdier. Mange ganger oppfører vi oss 
som 3-åringer som vil gjøre alt selv. Vi 
trenger ikke hjelp! Dette tilhører den 
gamle, syndige naturen, som vi har dødd 
bort fra og begravet i dåpen.   
 Det som er underlig er at vi gjerne 
søker råd når det gjelder langt mindre 
viktige spørsmål, men denne avgjørelsen 
vil vi ta helt på egenhånd. 
 Det burde være veldig naturlig for 
oss å søke våre åndelige veiledere om 
hjelp til å finne den rette livspartneren! 
Selvfølgelig ber vi til Gud om ledelse! 
Han som førte Eva til Adam, vil hjelpe 
oss å finne den beste. I en slik sak, er 
det imidlertid vanskelig å skille Guds 
stemme fra egne ønsker. Derfor har Gud 
satt åndelige ledere over oss som kan gi 
åndelig og praktisk hjelp. 
 Det er ikke lenge siden en ung 
mann jeg kjenner, på vegne av ei jente, 
prata med kameraten sin for å finne ut 
om han kunne være interessert i å bli 
kjent med henne. Det var han, og nå 
er de lykkelige sammen. Dette strider 
kanskje med det romantiske bildet vi 
har i tankene av hvordan vi skal bli 
sammen, men det kan være den lille 
praktiske hjelpa som trengs for å få 
fart i prosessen og komme videre fra 
avstandsforelskelsen. 

Foreldrenes velsignelse 
Den yngste sønnen vår, som skal gifte 
seg i sommer, hadde valgt ikke å gå 
inn i noe forhold til noen jente før han 
var ferdig med videregående. Han ville 
bruke tida til å bli kjent med Jesus og 
modnes som kristen. Et års tid etter 
at han var ferdig med videregående, 
forsto jeg at han var forelska, og jeg tok 
initiativet til å snakke med ham om det. 
Han var veldig takknemlig og glad for 
at jeg ”blanda meg” og at jeg oppmuntra 
ham til å gjøre et framstøt.  
 Selv om han allerede hadde fått 
oppbakking, tok han likevel jenta med 
seg hjem for en samtale med oss før 
de ble sammen. Han ville ha vår velsig-
nelse. For ham var det helt naturlig å 
søke råd i en så viktig sak. 

 Før de forlovet seg, ville han igjen 
høre hva vi tenkte. Var han for tidlig ute 
nå eller syns vi det var greit? Det samme 
skjedde før de bestemte tidspunkt for 
bryllup. Da snakket de både med oss og 
med hennes foreldre.
 Dette kan nok virke både uvant og 
underlig for mange av oss. Var gutten 
så lite selvstendig at han ikke torde 
gjøre noe på egenhånd? Hvis du tenker 
gjennom det, er det kanskje ikke så rart 
likevel. Det bør være veldig naturlig å 
involvere sine åndelige veiledere i et så 
viktig veivalg.

Bry deg! 
I siste kapittel i Salomos Høysang ser vi 
omsorgen brødrene har for lillesøstera 
si. ”Vi har en liten søster som ennå ikke 
har fått bryster. Hva skal vi gjøre med 
vår søster når frierne kommer?”13

Skal brødrene blande seg borti det da? 
Selvfølgelig! Enhver bror med omsorg 
for søstera si, vil bry seg om hvem hun 
blir sammen med og hvordan det skjer. 
Han vil beskytte søstera si! Og det trengs 
som regel!
 ”Er hun en mur, vil vi bygge tinder 
av sølv på den. Er hun en dør, vil vi sette 
bom for den med en sederplanke.”14 
Hva betyr det?
Hvis hun er tilbakeholden og forsiktig, 
vil vi styrke og oppmuntre henne. Hvis 
hun er utadvendt og frampå, vil vi passe 
på og beskytte henne.15

Vi trenger kanskje ikke gå så langt som 
Hans Nielsen Hauge, som ikke bare ga 
råd, men i mange tilfeller fortalte folk 
hvem de skulle gifte seg med. Men vi 
kan i alle fall gi klok veiledning og gode 
råd til dem som er vise nok til å lytte. 

Tekst: Knut Osland
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Hvor er vi?  -  Hvor skal vi?  -  Hvordan 
komme dit?  
Situasjonsbeskrivelse  -  Mål  -  Tiltak 
for forandring

Eksemplet med å lese 3 kapittel i Bibelen 
per dag, innebærer først en ærlig vurde-
ring av hva som er situasjonen i dag. 
Leser jeg Bibelen hver dag? Hvor mye 
leser jeg i Bibelen egentlig? En slik vur-
dering er best å gjøre i fellesskap med 
andre, det kan være i en gruppe eller to 
tre som ber sammen regelmessig. Dette 
er trening i praksis.  

4. Ansvar for å nå målet
Det må være konkretisert hvem som har 
ansvar for de ulike målene. Noen må 
føle et ansvar for at de blir arbeidet med, 
og må stå til ansvar for det som skjer og 
ikke skjer. Det er enkelt når det gjelder 
personlige mål, men straks vi tenker på 
ei cellegruppe, blir det fort litt verre. De 
som skal ha ansvar for et mål, må også 
være med på å utarbeide målene. En 
celleleder som lager mål for cella si, og 
presenterer de for de andre, må selv 
ta ansvar for å få de gjennomført. Selv 
om det tar tid å lage gode mål, er det 
prosessen for å nå de som er viktigst. 
Der må alle involverte oppleve delaktig-
het og erfare at dette arbeides det med 
jevnt og trutt.

Hvordan komme videre
En bør ikke ha flere mål en at en kan 
arbeide regelmessig med dem. Derfor 
anbefaler jeg folk å ha 4-5 mål som de 
arbeider med, og at en blir ferdig med et 
før en går videre med andre ting dersom 
en ønsker å arbeide med flere enn 5 mål 
på en gang. 
 Når en for eksempel i samarbeid 
med cellelederen har skrevet opp per-
sonlige mål, må en ha tiltak under hvert 
mål. Disse tiltakene vil føre oss til at vi 
når målet.

For eksempel: Mål:  
Skal lese 3 kapittel i Bibelen hver dag i 
gjennomsnitt innen 1.9.02.
Tiltak: Skaffe en Bibelleseplan
Krysse av for hver dag hva jeg leser
Stå opp 15 minutter tidligere hver dag
Bruke lørdagen til å lese ekstra dersom 
jeg kommer på etterskudd
Avtale oppfølgingstreff med cellelede-
ren. Dele på cella hvordan det går, hva 
Gud taler til meg.

Eksempel på mål for en celle:
Tips/områder der cellene kan ha mål:
 1. Personlig tid med Gud
 2. Besøke de andre i cella 
     x per mnd.
 3. Arrangere sosiale samlinger  
     x per mnd.
 4. Fungere i Åndelige gaver på hver 
     cellesamling
 5. Ha felles bønnesamling med de 
     andre i cella x per mnd.
 6. Ha regelmessig ei celle der barna 
     deltar i samlinga
 7. Besøke noen ikke-kristne venner 
     x ganger i løpet av våren
 8. Dele evangeliet med nye
  
Cellene har mål sammen som er viktige 
fokusområder for cella. Cellelederne må 
involvere de andre i cella i dette arbeidet. 
Prosessen er viktig, ikke bare resultatet. 
På denne måten kan en se framgang 
i cella, folk blir sammensveiset og en 
hjelper hver enkelt til å bruke seg selv 
for Gud.

Måloppnåelse
Når et mål for cella eller i menigheten er 
nådd, så er det tid for å markere det. Det 
er viktig at vi markerer, feirer mål som 
vi når sammen. Også individuelle mål 
som er kjent for de andre i cella er det 

fint å kunne markere. Opplevelsen av at 
vi går fram, vokser med Gud og vinner 
seier blir større, og det gir mot til å gå på 
nye utfordringer som ligger foran oss. 
Kreativitet i hvordan en skal markere 
slike seire er viktig.
 Det er viktig at dette ikke blir meka-
nisk, firkantet og livløst. Guds rike hand-
ler om mennesker som er elsket av Gud 
og satt sammen for å uttrykke Hans liv 
i verden. Guds hus er både et legeme 
og et tempel, liv og struktur. Denne 
balansen skal vi ta vare på slik at vi kan 
se sunn vekst og utvikling. Ved Guds 
nåde kan vi arbeide målbevisst og har 
en klar hensikt med alt vi gjør, samtidig 
som Guds liv og opplevelsen av å tilhøre 
Guds familie blir tatt vare på.

Tekst: Terje Dahle
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(Sal.139,13-16; 19,2-7). Faktisk er det slik 
at hele skaperverket vitner om hans vis-
dom og dyktighet (Sal.104,24). Den all-
mektige Skaper hadde endog sin hvile-
dag (1.Mos.2,2-3) og gledet seg over 
tilfredstillelse over arbeidet da han vur-
derte det han hadde utført på slutten av 
arbeidsuka (1.Mos.1,31).
 Denne levende bibelske skildring 
av en arbeidende Gud når sitt klimaks 
ved inkarnasjonen av Jesus, når Ordet 
blir kjøtt og blod, når Gud blir men-
neske. Det arbeid Jesus var sendt for å 
gjøre (Joh.4,34) var selvsagt det enestå-
ende frelsesverket. Men har var også 
en arbeider i vanlig forstand. Hans sam-
tidige kjente ham som ”tømmerman-
nen” (Mark.6,3). Det arbeid som tøm-
mermenn og snekkere utførte, bygde 
opp muskulaturen og gjorde arbeiderne 
sterke. Når Jesus fór som en storm gjen-
nom templet, veltet bordene og jaget ut 
dyr og pengevekslere, så var det ikke en 
blek svekling av en søndagsskole Jesus 
i aksjon, men en mann med store og  
harde arbeidsnever etter år med slit og 
strev med øks, hammer og sag. Hardt 
fysisk arbeid var en del av den verdighet 
Guds Sønn bar med seg.
 Fordi denne fysiske verden er skapt 
av Gud, er fysisk arbeid like verdifullt 
som annet arbeid. Det finnes ingen grunn 
til å skille mellom kroppsarbeid og ånds-
arbeid. Alt ærlig arbeid har en egenverdi 
fordi den som arbeider tar del i en gud-
dommelig aktivitet. I jødedommen var 
det slik at alle rabbinere og skriftlærde, 
de religiøse ledere og teologer måtte lære 
seg et håndverk for å bli anerkjent i sin 
stilling. Alle disiplene var arbeidere. De 
hadde ulike yrker de vi kjenner historien 
til ble kalt til tjeneste av Jesus mens de 
var opptatt i sitt daglige yrke. Paulus 
var som kjent teltmaker og det kom 
til nytte i hans arbeid som apostel og 
menighetsplanter.

  Tekst: Erling Thu
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I forrige nummer av FOLK 
presenterte vi begrepet 
”Markedsplassen”, som 
evangelist og misjons-
strateg Ed Silvoso har 
fokusert på. Markeds-
plassen, etter Silvosos 
definisjon, utgjør sam-
funnsområdene nærings-
liv, administrasjon og 
utdanning. Hans engasje-
ment er å se kristne gripe 
Guds kall til å tjene ”sys-
temet”, det vil si bedrif-
ten, utdanningsinstitusjo-
nen eller det politiske/
administrative apparatet, 
og gjennom det velsig-
ne, forandre og forkynne 
Guds rike der de har sitt 
daglige virke. Bibelske 
eksempler på en slik tje-
neste finner vi hos Josef, 
Daniel og Ester.

I disse dager lanserer Silvoso en ny 
bok; ”Anointed for business – how 
Christians can use their influence in 

the marketplace to change the world” 
(Ed Silvoso, Regal books 2002). FOLK vil 
her bringe utdrag fra kapittel 9: ”Four 
steps to finding your destiny in the 
marketplace”:

Endring i det åndelige klimaet
I det tiende kapittelet i Lukas evan-
gelium skjer det en omveltning i det 
åndelige klimaet omkring Jesus, og virk-

ningene demonstreres gjennom mindre 
demonisk aktivitet og mindre motstand 
(”Anointed…” s.136 – 
137). Den begivenheten 
som står i sentrum for 
endringene er utsendin-
gen av de 70 i Lukas 10. 
Jesu 12 nærmeste disi-
pler ville ikke ha noe 
med syndere å gjøre1, 
mens de 70 var villige 
til å gå ut ”som lam 
blant ulver” og velsigne 
de. Da de 70 kom tilba-
ke med gode rapporter, 
fortalte Jesus at han så 
Satan falle ned fra 
himmelen, et uttrykk 
som betegner et skifte i 
den åndelige 
dominansen på et sted. 
 Nøkkelen til den 
forandring som fant 
sted var: 1) en fokusering på de fortapte 

og en forståelse av at høsten er stor, 2) å 
godta utfordringen om å ikke søke bort 

fra innhøstingsmarken, 
men tvert imot gå dype-
re inn i den. Dette er 
nøkler for å endre det 
åndelige klimaet der du 
er også. Deretter kan 
du følge de samme fire 
instruksjonene som gav 
de 70 disiplene slik 
suksess; velsigne, ha 
fellesskap, vise omsorg 
og forkynne evangeliet. 
Omsatt i markedsplass-
tenking betyr dette 1) 
å være delaktig på 
Markedsplassen, 2) å 
være positivt engasjert 
der Gud har satt deg, 
3) å forandre ditt mar-
kedsplass-område til det 
positive og 4) å bringe 

Guds rike inn der.

Fire steg for å bringe Guds rike 
inn på Markedsplassen

”Det betyr ingenting hvor du befinner deg på ”Markedsplassen” i dag. Det som 
betyr noe er at du gir deg til det kallet Gud har gitt deg til å forandre den plassen 
du er på, gjennom den kraft Gud har gjort tilgjengelig for deg.” Ed Silvoso

Hvis du har en jobb, 
er du allerede til-
stede på Markeds-
plassen. Det betyr 

ingenting hvor flott 
jobben din er, eller 

hvordan du fikk den. 
Det som er viktig er 

at du er tilstede i 
systemet, fordi Gud 
har et oppdrag som 
du skal fullføre på 
markedsplassen.
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mer” (Joh.8:11). Når lys og mørke møtes, 
gjett hvem som vinner? Større er han 
som er i oss enn han som er i verden. 
 Dave Wendorff er en eiendomsutvi-
kler. Av og til bygger han og partneren 
hans hele nabolag. En dag snakket Dave 
og jeg om steg en kristen kan ta på 
Markedsplassen og han spurte hvordan 
det ville komme til uttrykk i hans jobb. 
Han ble snart klar over 
at hvert byggeprosjekt 
var en unik mulighet 
for ham til å være ”pas-
tor” for hundrevis av 
mennesker som jobber 
for ham – teppelegge-
re, rørleggere, elektri-
kere, arkitekter, meka-
nikere og eiendomsme-
glere, til og med folk 
i kommunen som han 
måtte jobbe med. Han 
bestemte seg for at fra 
da av, hver gang han 
og hans partner kjøpte 
en eiendom og ansatte 
entreprenører og 
underkontraktører, 
ville han se på dem som medlemmer i 
hans forsamling av ”bortkomne sauer”. 
Han taler fred over dem når de kommer 
med sine anbud. Han har fellesskap med 
dem når de jobber for ham. Når han blir 
kjent med behov de har, ber han om at 
Gud skal gripe inn og gjøre mirakler. Og 
når eventuelle mirakler berører dem, lar 
han dem få vite at det er Guds rike som 
er kommet nær. 

Steg 3: Forbedre Markedsplassen
Det neste steget er å forbedre ditt områ-
de på Markedsplassen. På samme måte 
som de 70 ble bedt om å helbrede de 
syke i de hjemmene hvor de hadde hatt 
fellesskap, er du og jeg instruert av 
Herren til å forbedre ting på jobb, særlig 
de tingene som ikke fungerer så bra. Når 
du slutter fred med jobben nøytraliserer 
du onde elementer som har skapt strid 
mellom deg og jobben din. Når du enga-
sjerer deg positivt gjør du den til en del 
av livet ditt og da vil Guds velsignelser 
nå jobben din også. Gud velsignet Egypt, 
Babylon og Persia på grunn av Josef, 
Daniel og Ester. De kunne forbedre de 
systemene de var en del av og dermed 
bevise for kongene at Gud brydde seg 
om nasjonene deres. Hva kan vel være 
mer dyrebart for en konge enn hans rike? 
På samme måte er det når du forbedrer 

forholdene på jobb. Da formidler du et 
budskap på en måte som sjefen, partne-
ren, medarbeidere og ansatte verdsetter 
høyt. Og når forbedringene er et resultat 
av en guddommelig inngripen er du 
med og peker mot Gud. Når sånne ting 
skjer, vil mennesker alltid vite mer om en 
slik Gud. Ingenting retter Markedsplass-
menneskers oppmerksomhet mer effek-

tivt mot Gud enn når 
de ser et mirakel på 
Markedsplassen!

Steg 4: Bringe Guds 
rike til 
jobben din
Til sist, erklær at Guds 
rike har kommet til din 
arbeidsplass. Dette er 
ikke en abstrakt erklæ-
ring. Du er verdens lys; 
derfor kan du velsigne 
jobben din, engasjere deg 
i den og bringe Guds 
kraft inn på de område-
ne som trenger mirakler. 
Disse tre stegene bestem-
mer adgangen for Guds 

rike. Straks Guds rike er på plass vil det 
utbre seg. Det er svært viktig å forstå at 
Guds rike alltid vil utbre seg, aldri gå 
tilbake. Hvis du ikke griper dette, kan 
du erfare at du blir nøytralisert i dine 
anstrengelser for å se Markedsplassen 
forandret.

Et eksempel fra norsk næringsliv
Et godt eksempel på hvordan Guds rike 
kan bryte i gjennom på Markedsplassen 
er Terje Gilje sin historie. For når Terje går 
på jobb, er Jesus med. Som rådgiver, moti-
vator, oppmuntrer og eksempel. ”Gud 
er en praktisk Gud”, sier sjefen for eien-
domsavdelingen i Telenor, som bedyrer 
at han aldri fysisk har hørt Herrens stem-
me, men at han blir ledet gjennom tanker 
og den fred og sinnsro som bekrefter 
at impulsen ikke var Terjes egen. Men 
forut for Guds ledelse, har bergenseren 
alltid lagt grunnen gjennom bønn.  For 
på Kokstad utenfor Bergen ber direktør 
Gilje. Det gjør han stadig, og det har han 
gjort lenge. Særlig etter at Den Hellige 
Ånd spente beina under den trassige 
motstanden mot åndsdåpen, og begynte 
å trene Terje opp til en helt ny livsstil 
på jobb. 

Hva kan vi lære
Men hva kan andre kristne lære av Giljes 

eksempel? Sett at de også ønsker at deres 
bedrift skal ha framgang, hva gjør man 
så? ”Først og fremst gjelder det å be og 
velsigne. Når vi ber, må det ikke være 
for å overbevise Gud om å gjøre det vi 
vil, men tvert om. Dessuten er det så 
viktig ha gode tanker om alle, selv våre 
fiender dem vi ikke går overens med. 
Vi er kalt til å velsigne våre fiender, 
uansett. Og det er tøft, det vet jeg av 
egen erfaring.
 Når jeg ber for medarbeidere og 
andre ledere, er det ikke komplekse, 
lange bønner jeg ber, men slike som: 
”La ham lykkes i jobben. La bedriften 
gå godt”. Så enkelt, men så genial en 
modell. Jeg har sett at den virker, og 
det sier jeg som et menneske som ikke 
betrakter seg som noe typisk bønnemen-
neske. Det har tatt meg år å lære å be slik 
jeg gjør nå. For egen del ber jeg ofte Gud 
om at Han skal styre ordene mine under 
møter. Og jeg slapper helt av med Guds 
ledelse i situasjonene jeg kommer oppi. 
Den enfoldige, eller naive, innstillingen 
har jeg at Gud leder meg dit Han vil.”

Historien om en kollega
Noen ganger leder Gud Terje inn i møter 
med mennesker han har hatt et proble-
matisk forhold til. ”Harald er en tidligere 
kollega av meg. I forbindelse med at 
bedriften jeg tidligere jobbet for skulle 
fusjoneres, oppsto behovet for omorga-
nisering. Harald hadde en sentral posi-
sjon, han var over meg i systemet, og 
vi var ikke videre glade i hverandre. Så 
skjedde det at Harald valgte å omorga-
nisere meg vekk fra jobben jeg hadde.”
 Og reaksjonene hos Terje var alt 
annet enn hellige. Raseriet vellet utover 
alle bredder, upassende kommentarer 
falt, mørke tanker tok nakkegrep. Og alt 
fikk ligge der inntil den Hellige Ånd fikk 
tak på Terje og begynte å ta for seg ting i 
livets hans som ikke behaget Herren.
”Nesten med en gang brakte den Hellige 
Ånd opp Harald. ”Tilgi Harald!.  Så først 
tilga jeg ham, og etter lang tid begynte 
jeg å be for ham og velsigne ham. Etter 
to år kunne jeg be lengre bønner for 
ham.”
 Men historien slutter ikke der. En 
dag i september 2000 er Terje som vanlig 
på jobb. Han anser seg å være ferdig 
med Harald. Han har lagt opplevelsene 
bak seg nå.  Tror han. Stor er derfor 
overraskelsen da Harald uventet dukker 
opp på Kokstad, i Telenors administra-
sjonsbygg. Fortørnet må Terje registrerer 

På samme måte som 
de 70 ble bedt om 
å helbrede de syke 
i de hjemmene hvor 
de hadde hatt felles-

skap, er du og jeg 
instruert av Herren 

til å forbedre ting på 
jobb, særlig de tin-
gene som ikke fun-

gerer så bra. 
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Våre liv bombarderes 
med inntrykk, tanker og 
meninger. Gjennom opp-
dragelse, utdanning og 
sosialisering i forskjellige 
miljøer, formes våre opp-
fatninger og holdninger. 
Kanskje vet vi ikke en 
gang hvorfor vi mener og 
handler som vi gjør. Det 
bare ”føles” rett. Med vår 
norske kulturbakgrunn er 
det høyst sannsynlig at vi 
i utgangspunktet tenker 
som sekulære humanis-
ter og har et luthersk 
gudsbilde. 

To veier

Når Guds vilje møter vår, enten 
gjennom bibelen eller brødre og 
søstre, må vi erkjenne at våre 

tillærte mønstre slettes ikke alltid er 
gudelige. Som bibelskolelærer treffer jeg 
stadig erfarne kristne som til sin overras-
kelse finner at bibelen på enkelte områ-
der lærer noe helt annet enn det de selv 
har gått og holdt for sant.
 I den første salmen i Salmenes bok 
settes to mulige livsveier opp mot hver-
andre. Man kan  enten følge ”ugudelige 
menneskers råd”, eller ”ha sin glede i 
Herrens lov”. De motsetningene som stil-
les så klart opp mot hverandre i salmen, 
er kanskje ikke alltid like åpenbare når 
vi møter dem i våre egne liv. ”Ugudelige 
menneskers råd” trenger ikke alltid være 
så åpenbart ugudelig. I Romerne 8:5 
og Efeserne 2:3 bruker Paulus uttrykk 
som ”det som hører mennesker til” og 
”lystene i vår syndige natur” og noe så 
snublende nær som ”våre egne tanker”, 
om det som står Guds vilje i mot. Vi står 
egentlig overfor det samme valget som  
Adam og Eva møtte: skal vi leve våre liv 
ved kunnskapens tre, som representerer 

uavhengighet av Gud og derfor er rent 
menneskelig, eller skal vi leve av livets 
tre, et liv under Jesu herredømme og 
Guds åpenbarte vilje. 
 Kunnskap om 
sannheten i seg selv er 
ikke nok. Det går fak-
tisk an å ha kunnskap 
om Gud selv, og like-
vel være på feil vei! 
I Romerne 1 snakker 
Paulus om at men-
neskene hadde kunn-
skap om Gud, men 
gav ham ikke den ære 
og takk som Gud skal 
ha. Og det ble tomhet 
og mørke i tanker og 
hjerter (Rom.1:19-21). 
 Det er først når kunnskapen resul-
terer i en anerkjennelse av Gud som Gud 
(som den som fortjener ære og takk), at 
den blir til liv. Hvis vår kunnskap om 
livet og verden ikke er et resultat av en 
åpenbaring av Gud, er våre tanker og 
vår forståelse sannsynligvis ”rent men-
neskelig”. Og hvis vi som hans barn ikke 
lever ut konsekvensene av Guds ord, 
er trolig vår tro styrt av tradisjoner og 
”rent menneskelige” oppfatninger. Da 
fremmer vi ikke hans rike eller hans 
plan, for hans rike er å finne der hans 
vilje skjer og hans plan går fram der han 
får styre.

Tanke – handling – identitet 
I den moderne verden, med all sin kom-
pleksitet og stadige forandringer, har 
Salme 1 noe å si oss, til tross for sin 
noe gammelmodige uttrykksform. Vi har 
allerede sett at ”ugudelige menneskers 
råd” også kan kalles ”det som er rent 
menneskelig”. Jesus snakket i Johannes 
8:23 om at han var kommet ”ovenfra” 
og at han ikke var av denne verden. Til 
Nikodemus i Johannes 3:3, sier han at 
det å bli født på ny er å bli født ”oven-
fra”, og bare når en er født ”ovenfra” er 
det mulig å se Guds rike.1 Altså er Guds 
rike ”ovenfra” og står i motsetning til 
”denne verden” eller det som er ”rent 
menneskelig”.
 Motsetningen til å leve i Guds ord 

og åpenbaringen av Guds rike, er derfor 
å høre på og følge en rent menneskelig 
tankegang. I første omgang virker kan-

skje ikke dette så alvor-
lig, men det mest dra-
matiske Salme 1 forteller 
oss, er at det å styres av 
slike råd, alltid vil føre til 
noe mer. Bevegelsen fra å 
”lytte til ugudelige men-
neskers råd” til å ”slå inn 
på synderes vei” for til 
sist å ”sitte sammen med 
spottere”, forteller om en 
utvikling. En utvikling fra 
å lytte og tenke, til å 
handle som et resultat av 
det du har hørt og tenkt, 
og til sist, en ny identitet, 

hvor du blir som det som først inspirerte 
tankene. 
 Den største kampen vi alle står i, 
er kampen om tankelivet vårt. Da Satan 
skulle angripe de første menneskene 
gjorde han det med å så inn tanker. Og 
hans strategi har ikke forandret seg!2 
Først ”har Gud virkelig sagt?”, hvor han 
sådde tvil om Guds ord, og så ”dere 
kommer slett ikke til å dø”, som var en 
fornektelse av Guds ord og motsatt av 
det Gud hadde sagt. Virkningen av at 
Eva lånte øret til slangens ord var at hun 
selv begynte å se virkeligheten på Satans 
måte; ”nå fikk kvinnen se at treet var 
godt å spise av og herlig å se på – et 
prektig tre, siden det kunne gi forstand”. 
Hun slår inn på ”synderes vei” i det 
hun selv spiser frukten, og blir til sist en 
forfører for Adam, slik hun selv var blitt 
forført av slangen.3 
 Hvis ”synderes råd” er så nært oss 
som våre egne tanker og vår egen men-
neskelige natur, hvordan skal vi da slip-
pe unna? Gud har en overraskende stra-
tegi; han svarer gale tanker med rette 
hjerter!

Rett kilde – god frukt
Alternativet til den nedadgående spira-
len i det første verset i Salme 1, finner vi 
når vi leser videre. Det er for det første 
å ”ha sin glede i Herrens lov”, og så ”å 
grunne på den dag og natt”. Fokuset her 

Å leve livet på Guds måte

Den største kampen 
vi alle står i, er kam-

pen om tankelivet 
vårt. Da Satan skulle 

angripe de første 
menneskene gjorde 
han det med å så 

inn tanker. Og hans 
strategi har ikke for-

andret seg
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lig sagt?”), hun trodde slangens påstand 
om at det Gud hadde sagt 
ikke ville skje (”dere kom-
mer slettes ikke til å dø!”) 
og hennes følelser ble for-
andret (hun så at ”treet 
var godt å spise av”). Gud 
hadde sagt at det treet brag-
te død, men nå så hun at 
det var ”et herlig tre”. Vi 
derimot vil ha vår glede 
i Guds ord og Guds vilje, 
vi vil grunne på Guds ord, 
la det prege vår hverdag 
og våre tanker og så vil vi 
bære god frukt, frukt i rette 
tid og vi vil bli stående 
uten å visne.

Hvordan lykkes
Guds rike er der Guds vilje skjer og hans 
plan går fram der han blir adlydt. Så 
enkelt er det! Et liv i tjeneste for Guds 
plan må derfor være et liv hvor Guds 
vilje får styre. Jesus sa: ”Den som har 
mine bud og holder dem, han er det som 
elsker meg.” (Joh.14:21) Moses gjorde det 
klart for Israel at forholdet til Guds 
bud var et spørsmål om liv eller død. 
(5.Mos.30:19) Overfor Saul stilte Samuel 
dette spørsmålet: ”Bryr Herren seg om 
brennoffer og slaktoffer som han bryr seg om 
lydighet mot Herrens ord?” (1.Sam15:22)
 Salme 119 spør: ”Hvordan kan den 
unge holde sin sti ren?” Og svaret er: 
”Ved å holde seg til dine ord.” (Salme 
119,9) Hvordan skal vi klare å forholde 
oss til en sammensatt verden i stadig 
forandring? Ved å holde oss til Guds 
ord. I praksis betyr det en beslutning; 
jeg vil velge å ha finne glede i Guds 
ord. Løftene i Salme 19 vil hjelpe deg. 
Det betyr prioritering; ”jeg vil velge å gi 
Guds ord tid i mitt liv og min hverdag”. 
Din egen beslutning og Guds nåde vil 
hjelpe deg. Bønnene i Salme 119 er gode 
å vende seg til Gud med for å be om 
hjelp. Og det betyr et mentalt arbeid; 
”jeg vil holde fast på ordet, tenke på 
det, grunne og fundere på det”. Det 
er også en beslutning. Finn praktiske 
måter å gjøre dette på. Når er det best 
for meg å meditere? Kanskje når du er 
ute og reiser eller på vei til jobb, eller 
over oppvasken. Det kan være på tur 
i skogen, eller høyt i samtale med ven-
ner og familie. Vær oppfinnsom og finn 
praktiske løsninger som hjelper deg.
 Det vidunderlige er at Gud har lovet 
at du vil finne en kilde som bringer 

frukt i ditt liv når du lever slik i hans 
ord. Frukt til glede 
for ham og til fram-
gang for hans plan.
 ”Lytt til det 
jeg sier, min sønn, 
vend øret til og hør 
mine ord! Slipp dem 
aldri ut av syne, bevar 
dem dypt i ditt hjerte! 
For de gir liv til den 
som finner dem, og 
helsebot for hele krop-
pen. Bevar ditt hjerte 
framfor alt du bevarer, 
for livet går ut fra 
det.” (Ordspråkene 
4:20-23)

Tekst: Stein Ørnhaug

1 ”Født ovenfra” er en likeverdig måte å 
tolke grunnteksten der vi som oftest snakker 
om å bli ”født på ny”. Det gjelder Johannes 
3:3, 7 og det faller sammen med Jesu egne 
uttrykk om seg selv i Johannes 8:23.
2 Se Lukas 4 og hvordan Satan forsøker å få 
Jesus til å synde: ved å stille spørsmålstegn 
ved Guds ord og å få Jesus til å handle galt 
ut fra Satans problematiseringer. Merk deg 
tvilen i Satans utfordring i v.3 ”Er (virkelig) 
du Guds sønn så…”
3 Se 1.Mosebok 3:1-6
4 Se 1.Mosebok 2:7 og Galaterne 5:25

Så selv om kampen 
står om våre tanker, 
er nøkkelen til seier 
å finne i våre hjerter. 
En gal tanke møtes 

med et rett hjerte. Å 
grunne på Guds ord 
er å ”tygge drøv” 

på Guds ord, å finne 
næring og styrke til 

vårt indre menneske.
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seg døypa. Kvifor skal ikkje det kunna 
henda i vår by? Gud har jo lova gjennom 
profetane at det skal skje:
 Så seier Herren, Allhærs Gud: Endå 
ein gong skal det koma folkeslag, ja, folk frå 
store byar, og folket i den eine byen skal fara 
til den andre og seia: ”Kom, lat oss gå og 
be Herren om nåde, lat oss søkja Herren, 
Allhærs Gud! Eg òg vil gå med.” Mange 
folk og mektige folkeslag skal koma og søkja 
Herren, Allhærs Gud, i Jerusalem, og be 
Herren om nåde. (Sak.8,20-22)
 I dei siste dagar skal det henda at 
Herrens tempelberg skal stå grunnfest høgt 
over alle fjell og lyfta seg opp over haugane. 
Dit skal alle folkeslag strøyma. Mange folk 
skal gå av stad og seia: ”Kom, lat oss fara 
opp til Herrens fjell, til huset åt Jakobs Gud, 
så han kan læra oss sine vegar, og vi kan 
ferdast på hans stigar! For frå Sion skal 
lovlære gå ut, og Herrens ord frå Jerusalem.” 
(Jes.2,2-3)
 I alle land skal dei minnast dette og 
venda om til Herren; ja, alle folk og ætter 
skal bøya seg og tilbe han. For kongeveldet 
høyrer Herren til, han rår over folkeslaga. 
(Sal.22,28-29)
 Den største grunnen til å venta at 
heile byar og nasjonar skal venda om 
til Herren, finn vi i misjonsbefalinga i 
Matt.28,18-20. Fordi Jesus har fått all 
makt, kongeveldet høyrer han til, skal vi 
gå ut og gjera alle folkeslag og nasjonar 
til læresveinar. Misjonsoppdraget gjeld 
ikkje berre nokre få i kvart folk, men 
heile folkeslag, heile etniske grupper. 

Jesu strategi: Be og arbeid
Med ein gong Jesus hadde talt om den 
store hausten, sa han til læresveinane: Be 
Gud driva ut arbeidarar som kan hausta 
inn den modne grøda! Han hadde ikkje 
før sagt det, før han sendte dei ut for 
å gjera arbeidet. Her finn vi ein enkel 
strategi som vil verka 
alle stader. Det er i 
samsvar med aposte-
len sitt ord om å be og 
takka for alle mennes-
ke. Det handlar først 
om å elska alle men-
neske slik Gud gjer. 
Det handlar om å elska 
dei fortapte med den 
same intensiteten vi 
elskar Jesus. Apostelen 
Paulus sa: ”Mitt hjar-
tans ønske og bønn 
til Gud for dei er at 
dei må verta frelste! 
(Rom.10,1). Ekte bønn 
kjem frå hjarta. Ekte 
bønn kjem frå kjærleik 
og omtanke for folk.

Bønneevangelisering - bønnefyrtårn
Bønneevangelisering er den enklaste 
forma for evangelisering som alle kristne 
kan ta del i. Det er å tala til Gud om våre 
medmenneske, før vi tek kontakt eller 
taler til dei om Gud. Det er å ta bøn-
neansvar for naboar og arbeidskamera-
tar. Det er å be og velsigna alle i vårt 

sosiale nettverk i samfunnet. Det er å 
gjera heimen vår til eit bønnefyrtårn for 
nærmiljøet vårt.
 Eit bønnefyrtårn er heilt enkelt at 
du åleine eller saman med din familie, 
ber konkret for ufrelste menneske sine 
problem og vanskar, så dei kan få behova 

sine møtt og finna frelse. 
Du vel sjølv kva som 
skal vera ditt område, 
anten det er nabolaget, 
arbeidsplassen eller sku-
len. Eit bønnefyrtårn kan 
med andre ord vera, ein 
familie som ber for nabo-
laget sitt, ein lærar eller 
elev som ber for klassen 
sin, eller ein som ber for 
arbeidarane i eit firma.
Eit bønnefyrtårn er ikkje 
ei bønne- eller bibelgrup-
pe eller eit husfellesskap. 
Sjølvsagt bør alle som har 
valt å vera bønnefyrtårn 
også vera med i ei cel-
legruppe, men bønnefyr-

tårnet er noko vi er personleg. Om fleire 
kristne familiar i same område kjem 
saman for å be for naboane sine, er det 
flott, men det er ikkje eit bønnefyrtårn. 
 Eit bønnefyrtårn er eit personleg 
ansvar eg tek på meg for å be konkret 
for visse folk dagleg. Det er ikkje ein 
ekstra aktivitet eller eit møte, men berre 
ei utfylling og styrking av mitt daglege 
bønneliv. Meininga er at så mange som 

Her finn vi ein 
enkel strategi som 

vil verka alle stader. 
Det er i samsvar 

med apostelen sitt 
ord om å be og 
takka for alle 

menneske. Det 
handlar først om å 

elska alle menneske 
slik Gud gjer. 
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Grunnvollen
- undervisning å bygge livet på

Å bli en kristen er å møte Jesus Kristus og å leve under hans herredømme. Jesus
er Herre, og fundamentet for det nye livet.

Et fundament er noe man bygger på og Gud vil at alle hans barn skal være
involvert med ham i å bygge hans hus.

Fundamentet for kristenlivet ble presentert da Gud begynte sin menighet
på pinsedag. Det ble en erfaring av Jesus i tro og omvendelse, i dåp, i helbre-
delse og liv når de la hendene på hverandre, i å være nye skapninger som var
dømt til frikjennelse i Kristus, for å leve hellige liv sammen og å kunne møte
dommens dag med frimodighet.

Få tak i denne viktige og grunnleggende under-
visningen, presentert av Noralv Askeland. 

10 CD’er med forkynnelse, sammen med aktuelle 
kommentarer og studiemateriell er nå tilgjengelig 
i en samlet mappe i en flott innpakning til 

BESTILLES via e-post: e-post@kristent-nettverk.no 
eller ring Kristent Fellesskap, Bergen 
på telefon 55 38 18 40

369,-

Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen
Tlf. 55 38 18 40 - Email: post@kristent-nettverk.no

NORD
NORGE

S Ø R
NORGE

Hver formiddag kl.10:30
blir det seminar med fokus

på fungerende menigheter og
jordnære cellegrupper som opplever

vekst. Det blir festmøter hver kveld kl.19:30. 
Blant talerne: Keri Jones, Noralv Askeland, 

Erling Thu og Tony Ling.
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For en tid tilbake, mens 
jeg satt og ba sammen 
med noen gode brødre 
fikk jeg et syn. Jeg så 
mange hvite busser som 
kjørte ut til forskjellige 
byer og steder. De dro ut 
tomme, men kom tilbake 
med masse folk. Da bus-
sen var tømt, dro de ut 
igjen. Menneskene som 
satt i bussene smilte og 
lo og uttrykte glede og 
takknemlighet. 

Etter en stund fikk jeg se en skik-
kelse som ba meg komme nær-
mere for å se på en av disse bus-

sene. Han løftet opp panserlokket og 
jeg så nedi, det var tomt. Det var ingen 
motor i bussene! Jeg lurte på hva som 
fikk bussene til å gå siden de ikke hadde 
motor. Skikkelsen så på meg og sa: ” 
De helliges bønner, de 
helliges bønner.”
 Etter at jeg hadde 
hatt dette synet kom nav-
net Folke Bernadotte til 
meg og jeg tenkte umid-
delbart på 2.verdenskrig. 
På slutten av krigen 
hadde han en avgjøren-
de rolle i å få frigjort fan-
ger fra tyske konsentra-
sjonsleirer.
 Grev Folke 
Bernadotte klarte å få i 
stand en avtale med tys-
kerene på slutten av krigen, hvor busser, 
som var malt hvite med et rødt kors i 
fronten, dro inn i tyske fangeleirer og 
fikk med seg ut skandinaviske fanger. 
De hvite bussene brakte fangene ut i 
frihet, en frihet fra fiendens terror og 
slaveri, fra frykt og død. Tusener fikk 
sine liv berget på grunn av disse hvite 
bussene.
 Det er tid for å be! Gud kaller sitt 

folk til bønn. Bønn for de som ennå ikke 
har tatt imot hans frelse. Bønn om frelse 
og utfrielse for de bundne. Når vi som 
Guds folk ber, skjer det ikke bare noe 
med dem vi ber for, det skjer noe med 

oss. Den Hellige Ånd 
løfter hodene våre så 
vi ser høsten, ser men-
nesker slik at vi kan 
berører dem med Guds 
kjærlighet som er utøst 
i våre hjerter, og lede 
dem til ham, til et liv 
i frihet.
 De helliges bønner! 
Det er oss. Det er våre 
bønner som vil være 
motoren i bussene. 
Gud ber oss om å be 
ham drive arbeiderne 

ut, og når vi ber vil vi også bli svaret 
på disse bønner.
 Det er en åndelig nød og lengsel i 
landet vårt. Mennesker som er i fange-
skap lengter etter frihet og frelse. Høsten 
er moden, men arbeiderne få. Mennesker 
lengter etter Jesus. La oss som Guds folk 
be. Vi vil se alle ”fiendens fangeleirer” 
blir tømt for fanger. 
 Gud har kalt hver eneste troende til 

forsoningens tjeneste, og Han har salvet 
oss og fylt oss med sin kjærlighet slik at 
vi kan gjennomføre det oppdraget han 
har gitt oss. Evangeliet som vi forkynner 
og lever, bønnene vi ber, bærer med seg 
en kraft, Guds kraft til frelse for alle dem 
som tar imot og tror.
 La oss med stor frimodighet, i kjær-
lighet til Gud være lydig og tro mot 
dette fantastiske oppdraget han har gitt 
oss og utrustet oss til. Å be for alle 
mennesker og fortelle dem om at han 
har forsont dem med seg selv, ved Jesu 
død og oppstandelse.

Tekst: Arne G.Skagen

De hvite bussene

Det var ingen motor 
i bussene! Jeg lurte 

på hva som fikk 
bussene til å gå 

siden de ikke hadde 
motor. Skikkelsen så 

på meg og sa: 
”De helliges bønner, 
de helliges bønner.”
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bergen-bibelskole.no
Se våre Internettsider for mer informasjon

Klar til 
å la deg utruste?

Få øynene opp for Guds evige plan og hensikt og lev
et liv som teller i den!

Bergen Bibelskole vil forberede deg til arbeid for Gud
blant alle mennesker, også hans folk.

Vi vil også fremelske og gjøre deg sulten på de evner
og talenter Gud spesielt har gitt til deg.

B-BLAD
Returadresse:
FOLK, Postboks 3180 Årstad,
5829 Bergen
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