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Evangeliet ut til alle!
Evangeliet er godt nytt
og et gledens budskap
til mennesker i alle tider.
Det gjelder evangeliet
om Guds rike, godt nytt
om hva Gud har gjort
for oss i Jesus Kristus,
vår Herre! Evangeliet er
Guds kraft til frelse for
alle mennesker som tror
og vender om! Dette
er kjente og kjære ord
og vendinger for oss
som har vært kristne i
noen år, men kanskje
religiøse floskler for
mange andre moderne
mennesker. Derfor er
det vår utfordring å
bringe evangeliet til alle
mennesker i en ny tid på
en slik måte at det blir
tatt imot med glede!

F

olk i dag er troende til litt av
hvert viser mange undersøkelser
og statistikker. Folk tror på sin
egen måte og plukker fra det religiøse
koldtbord. Vi møter mange utfordringer
når vi skal forkynne evangeliet i dagens
Norge, men landet ligger åpent for oss
og venter på virkelig godt nytt!
Om vi forstår evangeliet, vil det
være godt nytt i hver ny tid, i møte med
alle slags mennesker!
Det er frigjørende å lese om Jesus og
se hvor fri han var fra tilvante gjøremåter
og vanlige tankemønster. Han brøt med
gamle tradisjoner og var ikke bundet
av vedtatte tolkinger av Guds ord. Han
kom med et helt nytt perspektiv på Guds
lov. Han fikk folk til å se at loven handla
om kjærlighet, miskunn og troskap,
- til Gud og våre medmennesker! Han

Solveig og Erling Thu tjener sammen, bl.a. i Kristent Nettverks utstrakte arbeid i India.
De er bosatt i Bergen. Du kan følge Erling tett på nett på www.erlingthu.blogspot.com.
fikk folk til å se at Gud gav loven for
mennesket sin skyld, - at det var for det
beste for menneskene! Mennesket ble
ikke til for de religiøse institusjonene,
men alle religiøse institusjoner blei til
for mennesket! Han sette mennesket
med sine lengsler, behov og smerte
i sentrum! Derfor blei alt han sa og
gjorde Godt Nytt for de som hadde det
vondt og lengta etter en endring av sin
livssituasjon. Når vi har lært å møte
mennesker på forskjellige måter slik
Jesus og apostlene gjorde, vil vi kunne
vekke dem til ettertanke og hjelpe dem
til å finne Gud.
Det handler om å slippe evangeliet
løs i vårt eget liv og på mennesker vi
møter. Da får vi en evangeliserende
livsstil som er tiltrekkende på
menneskene i vårt nærmiljø og de vi
”tilfeldig” møter i hverdag og fest! Det
handler om å leve i Guds nåde og flyte
over av denne nåden. Det handler om å
leve i Den Hellige Ånd og være våken for
hans ledelse hver dag. Det handler om å
leve under en åpen himmel og formidle
Guds gode nærvær til mennesker. Det

handler om å leve i dag og forstå at dette
er en frelses dag for folk du møter, for
høsten er stor og moden!
I denne utgave av FOLK gir vi igjen
tidsaktuell og bibelsk undervisning om
vårt oppdrag og ansvar for å bringe
evangeliet ut til alle. Vi møter også
flere folk som har opplevd evangeliets
frigjørende kraft. Vi er overbevist om at
budskapet i dette tidsskriftet er ord fra
Gud i rette tid!

Tekst: Erling Thu
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- tjenere i fellesskap
Kristent Nettverk er et fellesskap av kristne ledere som opplever at Gud
har ført dem sammen for tjene Ham. Stiftelsen er opprettet av Noralv
Askeland og Erling Thu, og representerer det apostoliske teamet de
leder. Kristent Nettverk er ikke noe kirkesamfunn, men et apostolisk
nettverk av kristne som arbeider sammen. Vi arbeider ut fra den tro at
i Jesu legeme er vi alle gjensidig avhengige av hverandre, og at vi er
forpliktet på Bibelen - Guds ord - for alt vi lærer og gjør.
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Evangeliet om Guds rike
Vi som har mottatt Jesus
står nå i gjeld til alle
som enda ikke har
forstått hva Gud har
gjort. Vi skylder dem
evangeliet. Disse enkle
ordene om hva Gud har
gjort, må komme over
våre lepper til andre. Men
budskapet er så enkelt at
det nesten føles skamfullt
i møtet med sofistikerte
mennesker. Derfor er det
viktig at vi slik som
Paulus tar en beslutning
i våre hjerter:” For jeg
skammer meg ikke over
evangeliet. Det er en
Guds kraft til frelse for
alle som tror, jøde først
og så greker. For i det
åpenbares Guds rettferdighet, av tro og til tro,
slik det står skrevet: Den
rettferdige skal leve ved
tro”.1
Vi er forvaltere av
Guds frelseskraft

Gud har besluttet at mennesker skal bli
frelst ved forkynnelsen av evangeliet2.
Evangeliet er Guds kraft til frelse for
hver den som tror, forklarer Paulus oss
i 1.Kor.1:21. Vi forvalter faktisk Guds
kraft til frelse, men hva gjør vi med den?
Holder vi den for oss selv eller deler vi
med andre? Det er viktig at alle som
hører Jesus til, kjenner evangeliet og vet
hvordan det brukes. Paulus kaller det for
”ordet om korset” i samme avsnitt3 og at
de som går fortapt synes dette evangeliet
er dårskap. Dette budskapet blir kalt
Guds evangelium, Kristi evangelium,

evangeliet om hans Sønn eller evangeliet
om Guds rike. I alle tilfeller var det
et klart budskap om Kristus og hans
vidunderlige herredømme.

Paulus’ evangelium

Hva er så evangeliet? Lenger ute i sitt
første brev til korinterne forteller Paulus
oss hvilket evangelium han forkynte.
Det evangeliet som gjorde at mennesker
ble frelst i Korint. I det femtende kapittel
gir han oss kjernen i evangeliet. Det
skulle ikke forundre noen at mesteparten
av kapittelet handler om oppstandelsen.
Den er selve kjernen i evangeliet.
Evangeliet om Guds rike inneholder
følgende klare punkter:
1) Kristus døde for syndene våre
etter skriftene. Hans død var en sonende
død og var
forutsagt og
ønsket
av
Gud. Bare på
den måten
kunne Gud
frelse oss fra
fortapelsen
og gi oss
evig liv. Gud
elsker
oss
uendelig
høyt som var
villig til å ofre sin egen Sønn.v.3
2) Han ble lagt i en grav. Han var
virkelig død. Han ble skilt fra Gud for at
vi skulle slippe det.v.4
3) Kristus sto opp fra de døde på
den tredje dag etter skriftene.v.4. Gud
hadde forutsagt det. Han reiste Jesus fra
de døde ved sin veldige kraft. Vi kjenner
Gud som ”den som reiste Kristus fra de
døde”. Om noen tror på en annen gud
enn den som reiste Jesus fra de døde, blir
han ikke frelst. Av Guds nåde er jeg den
jeg er, og hans nåde mot meg har ikke
vært forgjeves4. Jeg er død og oppreist
med Kristus og det eneste som betyr noe
er Guds nåde.
4) Hele evangeliet oppsummeres i
at Gud har nå gjort Jesus til Herre over
alle. ”For han skal råde som konge
inntil han får lagt alle fiender under sine
føtter”5. Spørsmålet hvert menneske står

overfor er: Hva gjør du med det faktum
at Gud har gjort Jesus er Herre over ditt
liv? Bøyer du deg og blir frelst, eller
fortsetter du i ditt opprør som ender i
fortapelse? Å bli en kristen er å komme
under Jesu herredømme, få sin synd
tilgitt og leve et nytt liv i rettferdighet,
fred og glede i Den hellige Ånd.

Målet er Guds rike

Målet er Guds rike der Guds herlighet
fyller alle ting, ikke min egen lykke og
tilfredshet. Så ofte hører vi et avstumpet
evangelium. Det kan være evangeliet om
fred, eller evangeliet om tilgivelse, eller
evangeliet om lykke og framgang og så
videre. Alt sammen rette og gode ting,
men det er et evangelium uten korset
der jeg og mine behov står i sentrum.
Evangeliet
som apostlene
forkynte ser
ting fra Guds
side,
ikke
menneskers
synsvinkel.
Det er først
og
fremst
tale om hva
Gud har gjort
og hva han
ønsker. Fokus
i forkynnelsen er Jesu død og
oppstandelse fra de døde og hans
absolutte herredømme.

"Vi forvalter faktisk Guds
kraft til frelse, men hva gjør
vi med den? Holder vi den
for oss selv eller deler vi den
med andre?”

Jesu oppstandelse

Hovedelementet i evangeliet er altså
Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.
Jesus var Guds Sønn før inkarnasjonen
(han ble menneske). Ved inkarnasjonen
ble han kjøtt, som ikke hadde noe
guddommelig ved seg. Som menneske
ble han gjennom død og oppstandelse
helliggjort, opphøyet og forvandlet. Ved
oppstandelsen ble han som menneske
godtgjort å være Guds veldige Sønn. Som
Guds Sønn var han sann Gud og sant
menneske. Ved inkarnasjonen brakte han
Gud inn i menneske. Ved oppstandelsen
brakte han menneske inn i Gud. På
denne måten ble Guds enbårne Sønn
gjort til Guds førstefødte Sønn. Denne
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Kristus, Guds førstefødte Sønn skulle nå
bringe mange sønner til herlighet. Satan
visste hva han gjorde da han fikk liberale
teologer på banen
som
nettopp
fornektet både
jomfrufødselen
og oppstandelsen.
Da
sitter
vi
tilbake
med
psykologi. Den
kan nok hjelpe
mennesker
å
skrangle gjennom
tilværelsen
på
denne siden av
graven,
men
den gir ikke
svar og håp for
evigheten. Da er
det noe ganske
annet å bli født
inn i Guds rike. Det betyr å leve i
Den Hellige Ånd her på jord mens en
opplever rettferdighet, fred og glede.
Deretter toger vi inn i evigheten der vi
opplever det samme, bare fullkomment
på alle måter.

SIDE 5

er Jesu oppstandelse fra de døde.
Mennesker kan gjerne bli beveget og
ta en beslutning om å følge Jesus. Men
hvilken
Jesus
følger de? Er
han Herre? For
å kunne bli frelst,
må mennesker
få høre hva Gud
gjorde med sin
Sønn. Etter at han
døde på korset
for våre synder,
ble han reist fra
de døde og gjort
til Herre over
alle. Den som
tror i sitt hjerte at
Gud reiste Jesus
fra de døde og
bekjenner med
munnen at han
er Herre, skal bli frelst.
I evangeliet om Guds rike er det
Jesus og Guds vilje som står i sentrum,
ikke menneskers lengsler og behov. Gud
vil møte menneskers behov, men det er
ikke vårt fokus. Vi er skapt til ære for
hans navn. Alle ting er til for Ham. Bare
når vi klart og tydelig proklamerer Jesu
død og oppstandelse fra de døde, kan

Det viktigste når vi
forkynner evangeliet er
Jesu oppstandelse fra de
døde. Mennesker kan
gjerne bli beveget og ta
en beslutning om å følge
Jesus. Men hvilken Jesus
følger de? Er han Herre?

Jesu herredømme

Det viktigste når vi forkynner evangeliet

mennesker komme til frelsende tro. Da
vil den samme ånd som reiste Jesus fra
de døde gjøre den som tror levende
samtidig som syndene vaskes bort. Jesus
kalte det for å bli født ovenfra. Intet
mindre duger. De gode nyhetene er at
dette fantastiske tilbudet gjelder alle
mennesker. Tilbudet må bli kjent. Derfor
er det viktig at markedsavdelingen, kalt
menigheten, gjør sin jobb. Gud vil gjøre
resten.

Tekst: Noralv Askeland
1 Rom1,16-17
2 1.Kor 1,21
3 1.Kor.1,18
4 1.Kor 15,10
5 1.Kor.15,25
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Evangeliet i ei ny tid
Evangeliet vart til i ei ny
tid. Den gamle tida med
lovtrældom var over. Dei
religiøse leiarane forsto
ikkje det tidsskifte dei
levde i. Difor var dei ikkje
i stand til korkje å forstå
tida dei levde i eller dei
folka dei var sette til å
hjelpa. Dei hadde berre
gamle svar på avlegse
problemstillingar!
Dei
hadde
ferdige
formuleringar
som
hjelpte folk i farne
tider, men dei hadde
ikkje noko å seia til dei
lengtane folk bar på i
si eiga tid! Difor hadde
dei ikkje noka godt nytt
å fortelja til folk, berre
gamle klisjear og utslitne
ord som vart opplevd
som fordømmande.
Evangeliet – Godt Nytt i
kvar ny tid

M

å Gud hjelpa oss så vi ikkje
vert som dei religiøse leirane
på Jesus tid. Må Gud hjelpa oss
så vi ikkje går i forsvar for gamle former
og formuleringar. Må Gud hjelpa oss til
å forkynna godt nytt for menneske som
har kome bort frå Gud, men som lengtar
heim utan å veta kva dei lengtar etter!
Om vi forstår evangeliet, vil det vera
godt nytt i kvar ny tid, i møte med alle
slags menneske!
Det er frigjerande å lesa om Jesus
og sjå kor fri han var frå tilvante
gjeremåtar og vanlege tankemønstrar.
Han braut med gamle tradisjonar og
var ikkje bunden av vedtekne tolkingar

av Guds lov. Han kom med eit heilt
nytt perspektiv på Guds lov. Han fekk
folk til å sjå at lova handla om kjærleik,
miskunn og truskap, - til Gud og våre
medmenneske! Han fekk folk til å sjå
at Gud gav lova for mennesket si skuld,
- at det var for det beste for menneska!
Mennesket var ikkje til for dei religiøse
institusjonane, men alle religiøse
institusjonar var til for mennesket! Han
sette mennesket med sine lengtar, behov
og smerte i sentrum! Difor vart alt han
sa og gjorde godt nytt for dei som hadde
det vondt og lengta etter ei endring av si
livsstode!

Evangeliet – eit personleg ord
frå Gud

Det er frigjerande å sjå korleis Jesus
møtte menneske og forkynte evangeliet
for dei. Han
ser ikkje ut til
å ha hatt noka
fast mønster
eller formular
som
han
brukte på alle
han møtte.
Det verker
som
Jesus
tok
kvart
menneske
for å vera
eineståande
og
tok
utgangpunkt i
deira stoda då
han forkynte evangeliet – godt nytt - for
dei. Han kunne vera i lag med alle slags
menneske. Han gjekk inn til syndarar og
landssvikarar, men han gjekk også inn
til teologane og dei velsette i samfunnet.
Han hadde ei evne til å møta folk med
nåde som gjorde han velkomen både hjå
fattige og rike, religiøse og verdslege.
Jesus gjorde ordet frå Gud personleg
for dei folka han møtte! Han talte slik at
dei forstod kva han meinte. Og han
talte slik at dei skjønte at han forstod
dei og deira stode. Ordet frå Gud vart
personleg og nært gjennom hendene
og munnen hans! Ord og handling var i
samsvar med kvarandre. Difor vart han

opplevd som ekte og forkynninga hans
vart godt nytt for dei som leita etter ein
annan Gudsrøyndom enn det dei såg i
det offisielle religionssystemet.

Evangeliet – gjeld for
alle slags menneske

Om vi forstår evangeliet, vil det vera
godt nytt i kvar ny tid, i møte med alle
slags menneske! Evangeliet er levande
og frigjerande, det er Guds kraft til frelse
og utfriing. Evangeliet er godt nytt til alle
menneske som kjem til kort! Evangeliet
er godt nytt for alle menneske som
ber på draumar og lengtar! Evangeliet
er godt nytt for alle menneske som er
fanga av materialismens skarpe klør.
Evangeliet er godt nytt for alle menneske
som leitar etter ei djupare meining med
livet. Evangeliet er godt nytt for alle
menneske som
har så mykje
pengar at dei
ikkje veit kor
dei skal finna
ekte
lukke!
Evangeliet er
godt nytt for
dei som er så
fattige at dei
ikkje veit når
dei kan ha sitt
neste måltid!
Evangeliet er
godt nytt for
dei som har
gjennomskoda
meiningsløysa i samfunnet og leitar
etter eit alternativ, - noko å leva for.
Evangeliet er godt nytt for alle menneske
som ønskjer ei endring av liva sine!

"Om det vi forkynner ikkje
vert opplevd som godt nytt,
kjem vi til kort i formidlinga
vår, jamvel om vi bruker
dei rette gode orda fedrane
våre brukte med stort hell i
tidlegare tider!"

Evangeliet – bryt ut or alle
menneskelaga rammer

Evangeliet kan aldri avgrensast til gamle
ord og uttrykksmåtar. Evangeliet kan
ikkje låsast fast i vedtekne formular
og godkjente former. Evangeliet kan
ikkje reduserast til metodar eller
framgangsmåtar. Evangeliet kan ikkje
monopoliserast av organisasjonar eller
kyrkjesamfunn. Evangeliet kan ikkje
stengast inne i kristelege lokale eller
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kyrkjelege byggverk. Evangeliet kan
ikkje bindast til talarstolar eller gøymast
i bøker og traktatar!
Evangeliet er levande og verksamt! Det
bryt ut or alle menneskelaga ordningar
og rammer. Evangeliet er Guds kraft til
frelse og utfriing. På trass av alle våre
menneskelege tiltak og aktivitetar vil
evangeliet finna sitt frie løp til menneske
i ei kvar tid. Det gode er at vi kan vera
styrt og leia av evangeliet i det vi tenkjer
og gjer. Då vil vi kunna møta menneske
der dei er med ord dei forstår og ein
bodskap som set dei fri! Om vi let
evangeliet få leva i oss og gjennom oss,
vil vi verta godt nytt til menneske på
arbeidsplassen og nabolaget kvar ny
dag!

Evangeliet – er Godt Nytt

Evangeliet er godt nytt i alle tider for
alle menneske! Difor må evangeliet
opplevast som godt nytt! Om det vi
forkynner ikkje vert opplevd som godt
nytt, kjem vi til kort i formidlinga vår,
jamvel om vi bruker dei rette gode orda
fedrane våre brukte med stort hell i
tidlegare tider!
Det står om Jesus at han er Ordet
som vart menneske og tok bustad
mellom oss så vi kunne sjå kor herleg,
skjønn og vakker Gud er. Det tok han
tretti år å festa bu og verta ein av oss
før han kunne stå fram og forkynna
evangeliet om Guds rike. Då han tok til
å forkynna, hadde han alt gått i deira sko
og delt deira kår. Han visste kor skoen
trykte. Han var vel kjend med liding.
Han kjende arbeidslivet frå innsida. Når
vi ser likningane han brukte, så forstår
vi at han hadde innsikt i menneskelivet
i si samtid. Kvardagsvanskane var ikkje
ukjende for han. Han kjende til korleis
dei religiøse leiarane si utlegging av
skriftene vart opplevd som tunge bører
og fordømmande ord. Gjennom desse
tretti åra før han tok til med si offentlege
teneste kraup han under skinnet på folk
og kjende samfunnet inn og ut! Fordi
han elska folk og forstod menneska i si
samtid kunne han forkynna godt nytt for
dei i både ord og gjerning!
Det er berre når vi møter menneske
med nåde og kjærleik og ikkje med
krav og fordømming at vi kan nå dei
med evangeliet! Det vi forkynner er
berre evangelium frå Gud til menneska
når det opplevest som godt nytt! Det
er utfordringa vår! Vi har ikkje lov til
å kompromissa Guds ord eller Guds

lov på nokon måte like lite som vi har
lov å fordømma folk. Jesus kom ikkje
for å fordømma, men for å frelsa! Om
forkynninga vår fører til fordømming og
ikkje til frelse, har vi ikkje gjort jobben
vår!
Det gode er at vi lever i innhaustingstider.
Grøda er veldig stor og moden, i følgje
Jesus. Men innhaustingsarbeidarane er
få! Den Heilage Ande er rent ut over alle

menneske og dreg dei til Jesus. Anden
er vår beste hjelpar til å møta menneske
der dei er med personlege ord frå Gud
som vert godt nytt for dei i deira stode!
Anden hjelper oss å forstå samtida vår
og set oss i stad til å forkynna godt nytt
for menneske i ei ny tid.

Tekst: Erling Thu
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Gud virker gjennom vanlige folk
For ni år siden flyttet
Bernt Tore og Lisa
Evensen tilbake til Sørvåg
i Øksnes kommune. Det
var få andre unge kristne
der, men de begynte å
be om at flere unge par
skulle komme. Det var da
den Hellige Ånd fikk tak
i dem at forandringen
skjedde. Nå, om lag 2
år etter det skjedde,
er de 15 kristne og 2
cellegrupper.
Hjelp utenfra

Både Bernt Tore og Lisa har hatt
statskirkebakgrunn hele sitt liv, men
følte at Gud kalte dem til noe mer.
Da søsteren til Bernt-Tore, Liv Anne,
flyttet tilbake til Sørvåg sammen med
sin mann Geir Arne Haughom begynte
ting å skje. De kom fra Bergen, og
var inspirert av det som skjedde der.
Geir Arne inviterte Børge Bentsen,
en av lederne i Kristent Fellesskap i
Vesterålen. Han og Terje Dahle kom
ukentlig og underviste om cellegrupper
og grunnlaget for kristenlivet. De
inspirerte til et nytt liv i den Hellige Ånd.
Etter hvert ble det klart for Liv-Anne at
hun måtte gi hele seg til Jesus, og ikke
lenge etter kom Bernt-Tore og Lisa etter.
Omtrent 2 år etter er det nå 15 kristne
fordelt på 2 cellegrupper.

Ny start

”Vi har i lengre tid vært vitne til at
det skjer gledelige ting i Øksnes”,
forteller Bernt-Tore. ”Gud har startet
en åndelig fornyelse blant de kristne
som nå gir resultater i flere av de lokale
menighetene. Flere mennesker er også
blitt kristne og har fått en ny start på
livet. Vi opplever en åndelig oppvåkning
og fornyelse blant de kristne, det har ført
til ny kjærlighet mellom oss på tvers av

Bernt-Tore Evensen har vært med å lede
Ole-Kristian Lind og Ronny Lassesen til Jesus.

menighetsgrenser. Vi gleder oss over
hverandres framgang og kan velsigne
hverandre av et oppriktig hjerte. Det er så
fantastisk å ikke skulle prestere eller være
flink, men bare overlate ting til Gud og
den Hellige Ånds ledelse. Da forsvinner
"konkurransementaliteten" raskt mellom
oss
kristne.
Det er ikke vi
som skal gjøre
ting, men Gud
som skal gjøre
det Han vil
gjennom oss.”
Bernt-Tore selv
har fått be til
frelse med flere
personer det
siste året og er
sterkt brukt av
Gud i å nå ut
med evangeliet.
”Det hele
startet
med
en personlig
omvendelse fra egne gjerninger, synd,
religiøsitet og tradisjoner som ikke
Gud har behag i”, fortsetter han. ”Vi
kjenner at Gud kaller oss til å leve
åpent for Ham og ikke skjule noe. Det
er en overgivelsesprosess der vi trenger
å være ydmyke for hverandre og for
Gud. Vi opplever at vi er blitt mer

opptatt av mennesker vi omgås med i
hverdagen. Gud har talt om det samme
til flere kristne fra ulike menigheter om
at høsten virkelig ER moden i Øksnes og
at mennesker ønsker å ta imot Jesus som
Herre. Derfor er det viktig å stille folk
på valg. Forandring i livet kommer ikke
ved å være positiv
til Gud, men ved å
ta valget om å gjøre
Jesus til Herre i livet
sitt”, sier BerntTore.

"Gud har startet en
åndelig fornyelse blant
de kristne som nå gir
resultater i flere av de
lokale menighetene. Flere
mennesker er også blitt
kristne og har fått en ny
start på livet"

Cellelivet

Bernt-Tore og Lisa
forteller at det ikke
bare er dem som
blir brukt av Gud
i Øksnes. De to
forteller at i løpet av
kort tid kalte Gud
flere av folkene i
menigheten til å
flytte til Øksnes. I
tillegg ble mange frelst som frukt av at
cellegruppen inviet seg for Gud og stilte
seg åpen for det Gud ville bruke dem til.
”Vi kommer sammen i små grupper
(cellegrupper) i hjemmene og deler
livet med hverandre. Den første tiden
brukte vi på å søke Gud og Hans plan
for Øksnes. I det vi åpnet våre hjerter
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for Ham og torde å gå på Hans Ord,
så fulgte Gud opp på en vidunderlig
måte ved den Hellige Ånd og mange
ble berørt av Guds godhet”, sier Lisa
Steen Evensen. Bernt-Tore følger
opp med at arbeid i bønn og at folk
begynte å invitere den Hellige Ånd inn
i livet sitt, viste seg å være nøkkelen
for at Gud stadfestet arbeidet ved sin
Kraft. Han forteller at arbeidet som
Terje og Børge la ned i å istandsette,
utruste og utfordre dem har lagt
grunnvollen for virksomheten i Øksnes.
”De fikk oss til å tro på at Gud kunne og
ville bruke oss til å forandre Øksnes. Det
var først når vi våget å tro dette i vårt
hjerte at ting begynte å skje. I bønn til
Gud har han vist oss hvilke mennesker
vi skal be for og det er viktig for oss å
følge Hans plan. Siden i fjor sommer er
sju mennesker ledet til Gud, fem nye er
kommet med i cellegruppa og tre til er
i "startgropa". Det er fantastisk å være
vitne til hva Gud gjør. Vi bare går i
ferdiglagte gjerninger”, smiler BerntTore.

Forvandlet

En av de som nylig har fått erfare Guds
godhet i sitt liv er Ronny Lassesen. Det
er litt av en historie han kan fortelle:
”Jeg følte ganske tidlig at det var en
dypere mening med livet enn det jeg
holdt på med. I en alder av 22-23 var jeg
veldig åpen for ufoer og slikt og søkte i
den retningen.
Men for et par
år siden var
jeg langt nede
etter et brutt
kjæresteforhold.
I denne tiden
ba og ropte jeg
mye til Gud. En
natt jeg skulle
legge meg ba og
gråt jeg til Gud
og da opplevde
jeg at Jesus kom
til meg ved
den Hellige Ånd. Jeg husker at Jesus
tok meg i armene sine og bar meg ut
av huset. For meg var det i alle fall helt
tydelig at det var Jesus. Jeg opplevde at
vi steg opp fra huset og det er det siste
jeg husker før jeg våknet om morgenen.
Da var kjærlighetssorgen borte og jeg
hadde en lengsel etter Jesus i hjertet.
Jeg begynte da å søke forskjellige
spådamer. Jeg fortalte dem hva jeg hadde
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Ole-Kristian Lind tok i mot Jesus i februar. Bernt-Tore Evensen, Rune
Ørnes, Ronny Lassesen, Lisa Steen Evensen og Liv Anne Haughom er bare
en liten del av Guds tjenere i Øksnes.

opplevd og da fikk jeg beskjed om at jeg
måtte begynne å lese i Ny-testamentet
og begynne i en bibelgruppe, glemme
ufoer og fokusere på Jesus. Men det
skulle gå halvannet år før det skjedde
noe. Jeg visste om Bernt Tore, men jeg
torde ikke å ta kontakt. I ettertid ser jeg
nok at det var en kamp. Men så møtte jeg
Bernt Tore på et
julebord. Han
og Lisa hadde
bedt til Gud
om å bli ledet
til noen som
var klar til å
ta imot. Og
der var jeg!
Jeg
fortalte
historien min
til Bernt Tore
og han inviterte
straks seg selv
på besøk til
meg mandagen etter.
Etter at han var på besøk hos meg
begynte jeg i cellegruppen og det var
helt topp med en gang. Jeg følte at jeg
var kommet hjem! Like etter ble jeg
døpt og lagt til menigheten. Det var
som å få en egen familie. Nå er livet mitt
godt og det er fantastisk å leve med Jesus
som Herre i livet. Gud er god og jeg kan
helt klart anbefale andre å starte på det

"Arbeid i bønn og at folk
begynte å invitere den
Hellige Ånd inn i livet sitt,
viste seg å være nøkkelen
for at Gud stadfestet
arbeidet ved sin Kraft"

evige livet så snart som mulig,” sier
Ronny Lassesen, en av dem Gud bruker
sterkt i Øksnes.

Bare en begynnelse

Enda Gud har gjort mange gode ting
som berører det lille lokalsamfunnet på
en sterk måte, er Bernt-Tore overbevist
om at det de har sett så langt, bare er
en liten begynnelse. ”Gud har talt om
at høsten er moden og at mange skal
bli frelst, ikke bare i Øksnes, men i
hele Vesterålsregionen, ja faktisk hele
Nordkalotten. Gud vil fylle hele jorden
med kunnskapen om Ham, slik vannet
dekker havets bunn. Og så langt vi
har erfart til nå, så er Gud til å stole
på. Det han har sagt - det går vi for!”

Tekst & foto: Johnny Hansen
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Troende på litt av hvert
Hvor mye vet vi egentlig
om det samfunnet vi
lever i? Hvert år lages det
statistikker og oversikter
over folk flests forhold til
tro, familie og samliv og
andre etiske og moralske
spørsmål. Disse viser at
nordmenn flest er mer
åpne enn noen gang,
tror på alt mulig og gjør
stort sett som de vil!

V

i blir stadig rikere, men
statistikken viser at aldri har så
mange saker gått til inkasso, og
vi ler mindre enn før. Vi er dobbelt så
syke som andre europeere – i henhold
til sykefraværet. Likevel blir vi stadig
eldre.
Vi er blitt mer individu-alistiske
og materialistiske, og 75 prosent av den
norske befolkningen mener vi har fått et
kaldere samfunn de siste åra.

Dårligere moral

Unge menn bryr seg døyten om
purringer. Hver tredje student har vært
utro, og kvinner er like ille som menn.
Likevel er begge kjønn svært strenge
i sine holdninger, og aksepterer i liten
grad sex på si’.
Tre ganger så mange ektepar som
har passert 50 år, skiller seg i dag,
sammenlignet med for 30 år siden. Stadig
færre barn bor fast hos alenefedre.
69 prosent av alle under 35 år i
Nord-Norge som lever i parforhold,
er samboere. Stadig flere godtar
homoseksualitet, prostitusjon, abort,
skilsmisse og aktiv dødshjelp.
Tre av fire ungdommer gir ikke
pengene tilbake hvis de har fått for mye
vekslepenger i butikken. I løpet av de
siste ti åra har mer enn 1000 ungdommer
under 25 år tatt sitt eget liv.
Norsk Zoologisk Forening har fått
tillatelse til å opprette ”et permanent

mottakssted for rehabilitering av
skadde og på annen måte hjelpeløse
flaggermus.”

det i dag en resakralisering, konkluderer
Krogset.

Ungdommer tror
på sin egen måte

I NSD1 sin religionsundersøkelse fra
1998, svarer en tredel av befolkningen at
uttalelsen ”Jesus er min frelser som døde
for mine synder” passer godt. 10 prosent
sier at den passer
delvis. Kun 9 prosent
er overbevist om at
det fins et helvete.
I tillegg er det 8
prosent som svarer at
det antakeligvis fins.
Over 40 prosent tror at
bibelen er inspirert av
Gud. 7 av 10 mener at
det går fint an å være
kristen uten å gå på
kristne møter. En av
fem nordmenn tror på
helbredelse ved bønn.
Kun 9 prosent mener
at sex før ekteskapet
alltid er galt.

Hver fjerde ungdomsskoleelev vet ikke
at korset er et kristent symbol. Unge
i Oslo sier at de
tror på Gud, men
”skjønner ikke helt
poenget med Jesus”.
Unge er mer opptatt
av tro og religiøsitet
enn folk flest tror,
men de vil tro ”på
sin egen måte”.
Ungdommene
opplever at det ikke
fins noen religiøse
autoriteter utover
dem selv.
”Det
går
an å tro på Gud,
selv om man ikke
er enig i alt han
sier”, er et typisk
ungdomsreligiøst
utsagn. Spesielt ungdommer kombinerer
elementer fra forskjellige religioner. Selv
om de ikke tror på Jesus, kaller de seg
gjerne for kristne.

Tror ikke på helvete

–Unge i Oslo sier at
de tror på Gud, men
“skjønner ikke helt
poenget med Jesus”.
Unge er mer opptatt
av tro og religiøsitet
enn folk flest tror,
men de vil tro “på
sin egen måte”…

Plukker fra det religiøse koldtbord

55 prosent av befolkningen oppfatter seg
som ”kristne” – men vil selv definere
hva det å være kristen innebærer.
”Jeg er kristen på min egen måte” er
blitt refrenget i nyere vesteuropeiske
religionsundersøkelser. 52 prosent svarer
at de tror på Jesus som Guds sønn.
Mens religion for bare 20 år siden var et
måltid man måtte spise opp, er det i dag
blitt et koldtbord man kan småplukke
fra etter egen matlyst.
63 prosent av den norske befolkningen
har et forhold til bønn. – Mange ber
i det skjulte med hendene under
dynen, slår professor Otto Krogset
fast. - Religiøsiteten har forsvunnet fra
samfunnsplanet, fra det offentlige og
ned på individ- og gruppenivå. Men
der nede, på det personlige planet, skjer

Er Jesus veien?

I den indre kirkekjernen i de nasjonale
kirkene i Skandinavia, der Den norske
Kirke er med, sier bare tre av ti at ”de
finnes kun én sann religion”. Folk i
frikirkene svarer omtrent likt. I den ytre
kretsen av medlemmer, mener nesten
ni av ti at andre religioner snakker mer
eller mindre sant.

Tekst: Knut Osland
1 Denne artikkelen er basert på

undersøkelser, statistikker og artikler
(som kommenterer forskningsmateriale).
Det viktigste materialet som ligger til
grunn er Norsk Samfunnsvitenskapelig
Datatjeneste (NSD) sine religionsundersøkelser fra 1991 og 1998 og
Verdiundersøkelsen fra 1996, utført av
Statistisk Sentralbyrå, på oppdrag for
Institutt for sosiologi og statsvitenskap.
Se også: www.nsd.uib.no og www.ssb.no.
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Landet er åpent!
Da Gud første gang sa til
folket sitt at landet var
åpent - de kunne bare gå
opp og innta det - hadde
de problemer med å tro
det. Derfor måtte Gud
bruke 40 år på å reise
opp en ny generasjon.
Gud taler det samme til
oss om Norge nå. Hva
gjør vi med det?

I

et radiointervju for et par år siden
refererte jeg til en undersøkelse som
viste at halve befolkningen gjerne
vil snakke med en kristen om Gud. Den
ærlige programlederen, som hadde vært
en kristen i mange år, sa at han også
gjerne ville snakke med ikkekristne om
Gud, men visste ikke hva han skulle si.

Høsten er stor

Jeg er overbevist om at Jesu ord om at
høsten er moden og arbeiderne få1, er
en passende beskrivelse av vår tid. I
vår daglige kontakt med folk som ikke
kjenner Jesus, kan vi lett få inntrykk
av at folk flest ikke er særlig åpne for
evangeliet. Det viser seg imidlertid at
førsteinntrykket ikke stemmer. I den
rette situasjonen og med den rette
tilnærmingen, er de fleste mennesker
veldig åpne for å snakke om tro. Det
er oss kristne det må skje noe med! Vi
trenger å se situasjonen med nye øyne
og lære å høste.

Virker ikke åpent

Israelsfolket hadde ikke vært mange
uker på vandring fra Egypt før Herren
ba dem innta landet han hadde lovt dem.
”Se, jeg har lagt landet åpent for dere. Gå
av sted og innta det landet som Herren
sverget at han ville gi deres fedre”, sa
Gud til dem gjennom Moses2. De følte
seg ikke klare og landet virka ikke åpent,
så de ba om å få sende speidere inn i
landet. Etter 40 dager kom speiderne
tilbake og rapporterte at landet var bra,

men det virket ikke særlig åpent.3 Fordi
folket valgte å tro sine egne følelser og
opplevelser mer enn det Moses sa, måtte
de bli i ørkenen i 40 år.
To av tolv speidere valgte imidlertid
å tro Guds ord gjennom Moses; at landet
var åpent. Det var Josva og Kaleb. Disse
brukte Gud til å trene en ny generasjon
med nye holdninger, og førti år etter
var det disse to som leda den nye
generasjonen inn i landet.

Nå er det vår tur!

Moses, Josva og Kaleb er død. Nå er det
ikke Kanaans land det handler om. Gud
taler til oss om Norge: ”Landet ligger
åpent for dere! Gå og innta det!” Hører
du Den Hellige Ånd eller er du fanget i
din egen opplevelse av virkeligheten?
Du har sikkert hørt historien om de to
skoselgerne som for mange år siden
reiste fra England til et afrikansk land
som representanter for en skoprodusent.
De dro til hver sitt område i landet,
og skulle rapportere tilbake til firmaet
etter ei uke. Da uka hadde gått, mottok
skoselskapet to telegrammer. I det ene
sto det: ”Kommer hjem. Ingen bruker

sko her.” I det andre sto det: ”Send flere
sko. Alle trenger sko her.”
Syv ganger i bibelen stiller Gud
spørsmålet: ”Hva ser du?” Hva ser
du når du ser på Norge og Europa?
Annerledes enn disiplene så på Samaria,
håper jeg.

Høsten er moden

Jesu tolv disipler var nemlig ikke alltid
like våkne for den åndelige situasjonen
på plassen de befant seg. Historien fra
Johannesevangeliet kapittel 4, er en
klassiker i så måte. Mens Jesus satt ved
brønnen og hvilte, dro disiplene i byen
for å kjøpe mat. Da de kom tilbake med
maten, var de forundret over å se at Jesus
satt og snakka med ei dame. I løpet av
samtalen hadde dama imidlertid blitt
overbevist om at Jesus var Messias. Hun
løp til den samme byen som disiplene
nettopp kom ut fra, for å fortelle om
Jesus. Resultatet var at mange av
samaritanerne kom til tro på Jesus. En
stor folkemengde kom ut for å høre Jesus
selv, og enda flere kom til tro etter å ha
hørt ham tale.
Hvorfor vant ikke disiplene et
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eneste menneske for Jesus i byen?
Hvorfor fikk ikke de byens folk med
seg ut til Jesus? Fordi de ikke trodde at
folka var åpne. Jesus sa til dem, da han
så folkemengden komme ut til ham, på
grunn av damas vitnesbyrd: ”Sier dere
ikke selv: Ennå er det fire måneder til de
høster inn. Men jeg sier dere: Løft blikket
og se på markene, de står alt hvite mot
høst.”4

Løft blikket!

Disiplenes problem var at de var bundet
opp i en rent menneskelig oppfatning
av situasjonen. Deres tradisjonelle syn
på samaritanerne og gamle erfaringer
forblindet dem. De skjøv vekkelsen
foran seg! Den ”nyfrelste” dama hadde
ikke vært kristen lenge nok til å forstå at
det var stengt. Lykken var at disiplene
ikke snakket med henne før hun løp inn
i byen, for da hadde hun sikkert mista
troa på at noen ville høre.
”Så skal dere vite at denne
Guds frelse er sendt til folkeslagene,
og de kommer til å høre”, står det
i slutten av Apostlenes gjerninger5.
Er det det vi forventer når vi møter
naboer, arbeidskolleger, slekt og
venner? Er du klar over at du kjenner
mange som er klar til å ta imot Jesus?
Er du klar til å lede dem til ham?

Relasjonsbasert

Strategien Jesus ga disiplene han sendte
foran seg til landsbyene, var ikke
møteorientert og aktivitetsfokusert,
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men relasjonsbasert.6 Først skulle de
undersøke om det var noen som var
verdige til å ta imot dem. Ble de tatt
imot i et miljø, skulle de bygge relasjon
til folka der, og bruke dette miljøet som
utgangspunkt for å vinne byen. De skulle
møte folks behov ved Guds kraft, og så
forkynne evangeliet om Guds rike.

”Spisestrategi”

I Jesu veiledning til de 70 disiplene,
understreker han at de skal spise det
som settes fram for dem.7 I Bibelen er
det å spise blant annet et uttrykk for
fellesskap.
En
indisk
hjertespesialist,
Victor Chavdry,
har i løpet av
de siste ti åra
plantet flere tusen
husmenigheter i
India sammen med
sine medarbeidere.
På et lederseminar
i
Jaipur,
var
deltakerne veldig
interessert i å få
vite hva slags framgangsmåte Victor
brukte, siden han hadde sånn suksess.
”Jeg har en spisestrategi”, svarte han.

befalt oss. Det står om de første kristne:
”I hjemmene brøt de brødet, og de spiste
sammen med oppriktig og inderlig
glede. De lovet Gud, og alle satte pris på
dem. Hver dag ble nye mennesker frelst
og Herren la dem til menigheten.”8

Grip øyeblikket!

Ei dame jeg kjenner, ville gjerne lede
naboen til Jesus, og prøvde å finne en
måte å få en skikkelig prat med henne
på. En dag fortalte naboen at hun kunne
tenke seg å begynne å gå tur en gang i
uka, men hadde ikke noen å gå med.
De begynte å
gå tur sammen,
men naboen var
ikke særlig åpen
for å snakke om
Gud. Plutselig
en kveld, etter
noen uker, ville
naboen gjerne
snakke om Gud
likevel.
Hva
hadde skjedd?
En nær slektning
hadde dødd, og
tankene på døden fikk henne til å tenke
på Gud. Den kristne dama visste å gripe
øyeblikket. Det viste seg at naboen var
åpen, hun måtte bare finne rette tida og
rette måten.

"Strategien Jesus ga
disiplene han sendte
foran seg til landsbyene,
var ikke møteorientert og
aktivitetsfokusert, men
relasjonsbasert"

God arbeidsfordeling

Å spise sammen, fungerer ofte bra,
både når vi skal knytte kontakt med
folk vi skal gjøre til disipler, og når vi
skal lære disiplene å holde alt Jesus har

Visdom til å svare hver enkelt

”Vis forstand i omgang med dem som
står utenfor, og kjøp den rette tid” står
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det i Kolosserbrevet 4,5, og videre: ”Tal
alltid vennlige ord, men la dem ha salt
og kraft, så dere vet hvordan dere skal
svare hver enkelt.”
Når vi samarbeider med Den
Hellige Ånd, vil han skape anledninger
til å hjelpe folk videre i forhold til Guds
plan. Da trenger vi å være våkne og
kjøpe den rette tida når den er der. Dette
gjelder alle typer forhold. Når øyeblikket
er der, må vi trå til!
Folk er veldig forskjellig. Når vi
lytter til de vi snakker med og til Den
Hellige Ånd samtidig, får vi visdom til
å vite hvordan vi skal snakke med hver
enkelt.

Evangeliet er Guds kraft

Jesus viste oss at når vi har blitt venner
med folk og har møtt deres følte behov,
skal vi forkynne Guds Rike for dem.9
Faren
i
vennskapsevangelisering,
er at det bare blir vennskap og ikke
evangelisering. Det passer likesom
aldri å presentere evangeliet. Hvorfor
opplever vi det sånn? Fordi evangeliet er
en dårskap for det naturlige menneske.10
Samtidig er det Guds kraft til frelse for
hver den som tror.11 Vi må være frimodige
og slippe Guds kraft løs på folk ved å gi
dem hele evangeliet: Jesus døde for oss,
sto opp fra de døde og er Herre over alle.
Nå befaler Gud alle mennesker å vende
om.12 Ved å adlyde, blir en frelst!13

På egne premisser

Siste åras religionsundersøkelser viser at
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folk gjerne kaller seg for kristne, men på
egne premisser. De vil selv definere hva
det vil si å være kristen. På langt nær alle
de som kaller seg kristne, bekjenner det
Bibelen sier man må bekjenne for å bli en
kristen; nemlig at Jesus er Herre.14 Ennå
færre lever med Jesus som Herre.15 Folk
vil være kristne på sin egen måte, og de
fleste ser ingen grunn til å ha fellesskap
med andre kristne. En ødeleggende
individualisme får råde, også blant
evangeliske og karismatiske kristne.
Saken er at et budskap uten
omvendelse, er et kraftløst budskap. Vi
trenger å gjenoppdage at å bli kristen
er å bli satt over i Guds rike.16 Det
innebærer å komme under et nytt styre
– Jesu herredømme.

Du og jeg

Det er først når Jesus blir sjef i livet, vi
blir virkelig fri. Fortsetter vi å holde fast
på vårt eget, vil vi miste det virkelige
livet.17 Oppgir vi alt vi eier, dør bort
fra oss selv og gir alt til Jesus, vinner
vi det virkelige livet.18 Det er når vi er
helhjerta med Gud at vi får oppleve
hans hjelp og kraft.19
For å gjøre folk til disipler, og lære
dem å holde alt Jesus har befalt, må vi
forstå at Jesus har all makt i himmel
og på jord.20 Å gjøre folk til disipler,
krever en forståelse av Guds rike.
Det er dette frigjørende budskapet
Norge befolkning lengter etter å se
demonstrert og selv få del i. Vi må
ikke stole på at møter, media og

menighetsaktiviteter vil formidle det til
dem. Det er du og jeg som må gi dem
det - personlig!

Tekst: Knut Osland
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Matteus 9,32
5. Mosebok 1,8
4. Mosebok 13,27 og 33
Johannes 4,35
Apostlenes Gjerninger 28,28
Lukas 10,1-12
Lukas 10,7-8
Apostlenes Gjerninger 2,46-47
Lukas 10,9 og 11
1. Korinterbrev 1,18 og 23
1.Korinterbrev 1,18 og
Romerne 1,16
Apostlenes Gjerninger 17,30
Hebreerbrevet 5,9
Romerbrevet 10,9
Kolosserbrevet 2,6
Kolosserbrevet 1,13
Matteus 16,25
Lukas 14,27 og 33. Johannes 12,27
2. Krønikebok 16,9
Matteus 28,18-20
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Å vekkja ettertanke
og utfordra folk til å søkja Gud

Når vi les om Paulus i
Apostelgjerningane og
ser koss han skriv til dei
kristne fellesskapa han
har vore med og fostra
fram, oppdagar vi at han
er like vanskeleg å setja
i boks som Jesus var.
Han var ikkje bunden
av ein fastspikra måte å
gjera ting på og han var
heller ikkje fastlåst til
visse måtar å forkynna
evangeliet på.

P

å same måte som Jesus kunne han
bruka mange uliker innfallsvinklar
for å nå ulike folk på. Han hadde
eit overordna mål om å nå menneske
med ordet om krossen, godt nytt om
kva Gud har gjort i Jesus Kristus for
alle menneske. Dette gjorde at han med
stort hell kunne forkynna evangeliet om
Guds rike til folk han møtte på gata, på
teltmakarverkstaden sin, i synagogen, i
fengselet, for det høge råd og framfor
kongar.

Paulus i Aten

I denne artikkelen skal vi sjå kva Paulus
gjorde i Aten for å få innsikt frå tenesta
hans. Vi finn forteljinga om Paulus i Aten
i Apostelgjerningane 17,16-34. Når vi les
denne forteljinga oppdagar vi at Paulus
starta med deira eigen kultur. Han
forstod og roste dei for den åndelege
lengten dei hadde. Han var heller ikkje
redd for å konfrontera dei, men først
og fremst presenterte han Jesus Kristus
for dei. Men før dette var det noko heilt
anna som hende!
Då Paulus gjekk i gatene og såg på
livet i Aten vart han harm i hugen og
opprørt i si ånd over alle dei avgudane
og gudebileta han såg. Det er viktig å
merka seg denne reaksjonen hjå Paulus
over det han såg rundt seg. Mykje av
det som gjekk føre seg i byen var ein

styggedom. Han vart harm i sitt indre
då han såg all avgudsdyrkinga, han
vart opprørt, han likte ikkje det han
såg. Likevel starta
han ikkje ”krig
mot systemet.”
Han gjekk heller
ikkje til frontal
angrep
mot
deira heidenske
religiøse skikkar,
men han roste
dei fordi dei var
så religiøse! Eg
må seia at Paulus
overraskar meg!
Det var ikkje
dette eg venta av
ein
brennhuga
Herrens tenar! Her har vi mykje å læra!
Han var harm og opprørt over uretten
han såg, men let ikkje det hindra han
i å finna kreative måtar å nå dei med
evangeliet på! Her er det han gjorde:

lengten som låg bak all den avskyelege
avgudsdyrkinga deira. Det var denne
lengten han rosa dei for.
Vi
treng
å be Gud om nåde
til å forstå vår eiga
samtid på same
måte! Bak dei mange
ulike kulturuttrykk
ligg
åndelege
lengtar og draumar
som vi kan bruka
som utgangspunkt
for
evangeliet.
Mykje av det som
føregår i samfunnet
og ikkje minst i
ungdomskulturen
i dag kan gjera oss
harme og opprørte, men dette må ikkje
hindra oss å sjå lengtane bakom dei
forunderlege kulturelle, politiske og
næringslivsmessige krumspring vi ser.
Ønsket om personleg tilfredsstilling
og lukke ligg bak mykje av den tøying
av grenser vi ser. Vi veit at den verkelege
tilfredstilling berre finst når sjela finn ro
hjå Gud. Likeeins er mange på jakt etter
identitet. Mange leitar etter personleg
identitet, ikkje minst i forhold til seksuell
legning, men dei lengtar samstundes
etter ein fellesskaps identitet. Denne
lengten handlar om å finna han som er

"Vi treng å be Gud om
nåde til å forstå vår
eiga samtid på same
måte! Bak dei mange
ulike kulturutrykk ligg
åndelege lengtar og
draumar..."

Paulus forstod deira
åndelege lengt

Då Paulus steig fram og tala til
atenarane, var han ikkje ein sint ung
mann som raste over det han såg som
galt i samfunnet. Han starta med å rosa
dei fordi dei var så religiøse! Med det
viste han at han forstod den åndelege
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meir oss sjølv enn vi er sjølv, han som er
heilt menneske og som kan hjelpa oss å
finna oss sjølv, skapt i Guds bilete. I ei
samtid som er kjenneteikna av skilsmål
og lause forhold er
det ikkje underleg
at vi finn mange
som lengtar etter
vennskap
og
varme relasjonar.
Mange
lengtar
etter å tilhøyra, dei
drøymer om trygge
familieforhold
og gode heimar.
Det å tilhøyra
Gud og Guds
folk i eit jordnært
og
forpliktande
fellesskap er ein
grunnleggjande
verdi som alle menneske eigentleg
lengtar etter. Eller sjå på dei mange kurs
som handlar om lindring frå stress, er
dei ikkje teikn på ein djup lengt etter
fred med Gud! Mange leitar også etter
meining med livet og etter ein høg
moralsk og etisk standard i det dei er og
gjer. Aldri har vel heller så mange vore
på leit etter åndelege opplevingar som i
vår tid.
Alt dette er ting vi må forstå og
gripa tak i som inngangsportar til ei
meiningsfull formidling av evangeliet.

SIDE 15

visst kjennskap til kulturen og tida vi
lever i for å kunna formidla evangeliet
på ein truverdig måte til naboar og
arbeidskameratar. Då må vi bryta ut
or den religiøse
gettoen og læra
å forstå kva som
rører seg i vanlege
folk. Vi må til
dømes forstå at
psykologi spelar
i dag ei mykje
viktigare
rolle
enn nokon gong
før. Psykologien
formar moral og
identitet i vår tid
slik prestane med
sin teologi gjorde
det til tidlegare
tider. Med ein
gong vi forstår det, har vi eit betre
utgangspunkt til å formidla evangeliet!
Likeeins finn vi at film og fjernsyn
påverkar folk sterkt i vår tid. Om
vi er vakne kan vi bruka dette til
innfallsvinklar når vi forkynner
evangeliet. Eg er ikkje nokon filmkjennar,
men då eg såg ”Ringenes Herre” vart
eg sterkt gripen av fleire scener med
ein sterk kristen bodskap, eller som eg
kunne bruka til å illustrera viktige sider
av evangeliet på.
Som Paulus må vi finna ein felles
plattform – felles grunn – med dei
menneska vi vil vinna. Vi må rosa dei
for den åndelege lengt dei ber på og
møta nokre følte behov når vi formidlar
evangeliet til dei.

"Det store spørsmålet
for oss er korleis vi
kan formidla sanninga
i evangeliet til ein
generasjon som tenkjer
med augo og tenkjer
med kjenslene sine!"

Paulus brukte deira eigen kultur

Då Paulus roste atenarane for deira
religiøsitet tok han utgangspunkt i
eit altar atenarane hadde reist for ein
ukjend gud. Vidare siterte han av deira
eigne diktarar for å underbyggja den
kristne trua. Det er imponerande å sjå
korleis Paulus forstod og brukte den
greske kulturen for å nå folk i Aten med
evangeliet.
Dette står i sterk motsetnad til den
måten å tenkja på som eg vart opplært i
mi første tid som kristen. Då skulle vi ha
minst mogeleg kontakt med verda og dei
verdslege tinga. Eg vart opplærd til å tru
at alt som hadde med idrett og kultur å
gjera var meir eller mindre synd og difor
haldt eg meg borte frå alt slikt! På den
måten mista eg mange knytepunkt med
mi eiga samtid og hadde få naturlege
møtestader med menneske som ikkje var
kristne. Under Jesusvekkinga i hippitida
på syttitalet greidde eg heldigvis å bryta
ut or den isolasjonen.
Eg har kome til at vi må ha eit

Paulus utfordra dei

Paulus utfordra deira ufornuftige måtar
å forsøka å tilfredsstilla lengtane sine
og møta den åndeleg hungeren på.
Han gjorde det ved å sitera deira eigne
autoritetar og ved å argumentera på
ein måte som var fornuftig for dei som
høyrde på han. Han spelte etter deira
reglar til å begynna med og siterte
deira eigne diktarar. Fordi dei tenkte
logisk og filosofisk, var Paulus logisk
og filosofisk i si framstilling. Først får
han dei til å innrømma det dei alt føler
og tenkjer, og når han har utfordra deira
tilkortkomande løysingar, tek han til å
dela sine eigne tankar med dei.
På same måte må vi be om nåde til
å kunna stilla forstyrrande spørsmål! Vi
treng nåde til å våga å seia at KEISAREN
er naken – kleda hans skjuler ingenting!

Vi må visa at dei kan ikkje finna det dei
lengtar etter der dei søkjer!

Paulus presenterte Jesus for dei

Paulus gav dei nokre overraskande bevis
som bygde opp under bodskapen hans
og peika på ein for dei uventa måte å
møta sin åndelege lengt på gjennom
Jesus Kristus. Paulus er verkeleg eit
føredøme for oss i å vekkje folk til
ettertanke og få dei til å søkja Gud. Her
er det enkle evangeliet Paulus forkynte:
• Vi er alle trælar under død og synd
- Satan
• Gud elskar oss, sendte Jesus til oss
• På krossen vann Jesus over Satan
• På krossen tok Jesus, hat, vondskap,
synd, skam og død på seg!
• Gud reiste Jesus opp frå dei døde
• Jesus er Herre!
• Når vi tek imot Jesus har ikkje
Satan eller synda noka rett til oss
lenger – vi er fri!
Det store spørsmålet for oss er korleis
vi kan formidla sanninga i evangeliet til
ein generasjon som tenkjer med augo og
tenkjer med kjenslene sine! Kanskje vi
kan trekkja desse slutningane og sjå på
dei som nyttige lærdomar?
Nyttige lærdomar:
• Ikkje tal nedsetjande om andre sine
opplevingar
• Gjer mest mogeleg ut av det
faktum at folk har åndelege
interesse og lengtar
• Appellèr til allment aksepterte
autoritetar, - kjende figurar frå
kultur og idrett
• Hjelp folk til å forstå tomrommet
inni seg og å setja ord på den lengt
dei ber på
• Vinn folk sin velvilje og få dei på di
sida reint kjenslemessig
• Ikkje prøv å knyta Jesus og Bibelen
til fundamentale og absolutte
sanningar, men heller til opplevde
sanningar frå ditt eige liv
• Frigjer Guds forandrande nærvær i
samtalen og set folk på val, hjelp dei
til å oppleva Gud personleg.

Tekst: Erling Thu
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Som ringar i vatn
Silje heiter ei lyshåra
jente frå Hetlevik på
Askøy. Ho er 19 år ung og
minner om den finaste
sommardag; når du kjem
nær denne jenta, skjøner
du at Gud har velsigna
henne på ein spesiell
måte. Det skin av ho.
Det er ganske umuleg å
tenke seg at livet hennar
ein gong har vore prega
av depresjon og tunge
tankar.

D

u er med i Kristent Fellesskap si
Jesusgruppe på Askøy. Kor lenge
har du vore frelst, Silje?
-I fire månader, smiler ho. –Eg har ikkje
angra eit sekund på det valet.
-Eg veit at du vart frelst på ein
spesiell måte, nemleg gjennom læraren
din på vidaregåande skule, stemmer
ikkje det?
-Jo, seier ho. -Eg bestemte meg for å gå
på elektrolinja, og der fekk eg Asbjørn
Normann som lærar.
Det skulle vise seg å bli svært heldig for
Silje. Men før ho kom så langt, har mykje
skjedd i livet hennar. Silje fortel om
barndommen sin. Ho vart mobba både
på barneskulen og ungdomsskulen. Ho
var stille og sjenert av seg, var ikkje
typen som tok til motmæle. Ho hadde
ei kristen venninne som inviterte henne
med på møter og liknande, men Silje
synest det vart vanskeleg når ho høyrde
snakk om å gje heile hjarta sitt til Jesus.
Ingen spurte henne direkte om ho hadde
lyst til å bli frelst heller, men ho rekna
seg likevel som ein kristen.
Då ho var 16, opplevde Silje noko svært
smertefullt. Både morfaren og ein onkel
døydde i løpet av 6 månader. Begge
sto henne svært nær, og ho fekk det
vanskeleg etterpå. Ho reiste til Voss
og begynte på vidaregåande der, men

opplevde at depresjon og tunge tankar
tok meir og meir overhand. Ho gjekk til
lege, men opplevde ikkje at det hjelpte.
Til slutt fekk ho sjølvmordstankar, og
det gjekk så langt at ho planla korleis
ho skulle ta livet sitt og få det til å sjå
ut som ei ulukke. Heldigvis gjorde ho
ikkje alvor av desse planane, og klarte
å gjennomføre skuleåret, attpåtil med
gode karakterar til eksamen.
For eitt år sidan kom ho tilbake til
Askøy og begynte på vidaregåande der.
Ein dag i februar fekk klassen tidleg fri,
og ho vart verande igjen på skulen for
å jobbe. Ho kom i prat med Asbjørn

Normann om det å vere kristen. Ho vart
invitert med i cellegruppa hans, og svara
ja til å komme. Denne februarkvelden i
gruppa opplevde ho eit sterkt møte med
Gud, så sterkt at tårene rann. Ho kjende
at ho både ville og ikkje ville bli frelst, og
til slutt sat heile cellegruppa på kne og
bad. Då ho no fekk spørsmål om ho ville
ta i mot Jesus som sin Herre og Frelsar,
svara ho ja. Og har som sagt ikkje angra
på det!
-Opplevde du nokon umiddelbar
forandring i livet ditt?
-Ja, enkelte ting merka eg skilnad på
allereie etter to veker. Andre seier
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og at dei merka stor forandring.
Klasseforstandaren seier at eg har blitt
meir positiv, og at eg jobbar betre på
skulen. Depresjonen som eg hadde er
borte. Tidlegare hadde eg og mykje angst,
den har forsvunne gradvis. Eg hadde og
astma og måtte bruke medisinar dagleg.
Tre månader etter at eg blei frelst, fekk
eg ein luftvegsinfeksjon. Etter å ha blitt
salva og bedt for, forsvann sjukdomen
utan eg måtte bruke medisin. No klarer
eg meg utan medisinar, men ikkje utan
Jesus!
-Så valde du å døype deg, og etter
dåpen skjedde noko heilt spesielt….
-Eg døypte meg første påskedag og
kunne ikkje la være å tenke på morfaren
min då, det var nemleg den dagen
han døydde. Han brukte alltid å seie
”Påskemorgen slukker sorgen”.
Både foreldra til Silje og ein del
vener var til stades under dåpen.
Foreldra var litt skeptiske, dei meinte
at ho var då døypt som lita. Etter dåpen
var det mange som bad for Silje, og det
vart mellom anna profetert at ho skulle
få oppleve å sjå mange bli frelst. Faren
til Silje fekk og forbøn den dagen, han er
tidlegare billakkerar og har vore mykje
plaga med smerter i hovudet og ledda.
Få dagar etter kunne han slutte med
smertestillande tablettar. Ei veke etter
dåpen vart Silje og foreldra invitert på
besøk til ekteparet Normann. Dei fekk
ein fine samtale, og då foreldra fekk
spørsmålet om dei og ville ta i mot
evangeliet, var det i grunnen berre
eitt svar å gje. Begge har no begynt i
cellegruppe på Askøy.
Når det gjeld Silje, er det lett å
tenke på det Paulus seier i Filipparane
3, når han snakkar om å gløyme det som
ligg bak og strekke seg etter det som er
framanfor, og jage mot målet, mot den
sigerskrans som Gud har kalla oss til i
Kristus Jesus.
Silje har forresten ei god venninne
som er open for evangeliet, og som har
begynt å oppleve verknadene av det
gode Gud gjer….

Tekst: Siv Østrem Peersen
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En evangeliserende livsstil
Jeg levde i mange år som
kristen med en ”liten
Jesus”. Det var bare
meg og Jesus. Han var
min personlige frelser.
Og det er jo sant, at
han er min personlige
frelser, men det er ikke
hele sannheten. Han er
mye, mye større en det.
Da Jesus gav sitt liv på
korset, da han frivillig
ble gjort til synd og lot
seg ramme av Guds
vrede, så gjorde han
dette for alle mennesker.
Han tok straffen for alle
menneskers synd.

F

or så høyt har Gud elsket verden, at
han gav sin sønn, de enbårne, for at
hver den som tror på ham ikke skal gå
fortapt men ha evig liv. (Joh.3.16)

Oppdraget

Han gav sitt liv for alle mennesker.
Med alle menes; våre naboer,
arbeidskollegaer, familie, de du treffer
på kjøpesenteret, på bussen, toget etc.
Han gav sitt liv for alle disse, og elsker
dem med en evig kjærlighet. Høsten ER
moden. Mennesker lengter etter frelse,
utfrielse, helbredelse. Jeg møter mange
mennesker i ulike sammenhenger og på
ulike steder og ser igjen og igjen; mange
er åpne og mange lengter etter frelse.
”Hver den som påkaller Herrens navn,
skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle
en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på
en som de ikke har hørt om? Og hvordan
kan de høre dersom ingen forkynner? Og
hvordan kan noen forkynne hvis de ikke er
utsendt? Det står jo skrevet: Hvor herlig
lyder fottrinnene av dem som bringer godt
budskap!” Rom.10.13-15
”Men Gud være takk, som i Kristus

alltid fører oss med i sitt seierstog og
gjennom oss sprer kunnskapen om ham som
en duft, på hvert et sted.” 2.Kor. 2.14
Gud vil at
lyden av dine
fottrinn
skal
være en herlig
lyd som bringer
godt nytt for de
ufrelste. Gud
vil også at du
og jeg skal være
denne duften
som
sprer
kunnskapen om
ham på hvert
et sted. Gud
kaller oss til å forkynne og proklamere
de gode nyhetene. Når vi er villige vil
Han vise oss de åpne dørene, slik at vi
kan gå inn gjennom dem og gjøre det
han har kalt oss til - forkynne de gode
nyhetene om hva han har gjort for alle
mennesker ved sin sønn Jesus Kristi død
og oppstandelse. Jesus sa: Høsten er
moden, men arbeiderne er få. Gud vil at
vi skal være innhøstningsarbeidere.

evigheten i menneskers hjerter. I hvert
eneste menneske du møter har Gud
lagt ned en lengsel etter evigheten, en
lengsel etter å ha
fellesskap med
ham, en lengsel
etter frelse.
Da
Gud
viste meg dette,
ble min måte å
se på mennesker
totalt forandret.
Jeg lot meg ikke
styre av hva jeg
så eller hørte i
det
naturlige,
men av hvordan
Gud så på dem. Du skjønner; vi må ikke
bli overrasket over at mennesker gjør
gale ting eller oppføre seg på måter som
kan virke støtende. Syndere synder! Det
er jo derfor de trenger frelse!

"I hvert eneste menneske
du møter har Gud lagt
ned en lengsel etter
evigheten, en lengsel etter
å ha fellesskap med ham,
en lengsel etter frelse."

En livsstil

Gud vil at vi skal leve et hverdagsliv
fulle av Den Hellige Ånd, fulle av Hans
kraft. For mange har evangelisering blitt
en aktivitet, noe som vi gjør av og til som
en del av menighetens program. Men
evangelisering er mye mer enn det, det
er en livsstil. Det er det oppdraget Gud
har gitt hver eneste troende. Kraften
som Gud vil gi oss når vi går, ligger ikke
i programmer eller vår måte å organisere
tingene på. Det er kun Den Hellige Ånd
som kan nå inn til menneskers hjerter og
åpne øynene for sannheten i evangeliet.
Når vi møter mennesker, så vil det ikke
bare være hva vi gjør eller sier som vil
overbevise dem. Det vil være Kristus i
oss, dvs. Den Hellige Ånd i oss som vil
berøre dem.

Lev under en åpen himmel

I Forkynneren 3.11 står det at Gud
har lagt evigheten ned i hvert eneste
menneske, eller som det står i New
Living Translation: Han har plantet

Hadde ikke trodd
du skulle bli en kristen

For en tid tilbake møte jeg en dame som
hadde vært en tidligere nabo av meg.
Jeg traff henne på et møte hvor jeg delte
Guds ord. Etter møtet kom hun til meg
og sa: ”Arne, du er den siste jeg hadde
trodd skulle bli en kristen.” Jeg skjønte
godt hva hun mente, men vet du hva?
Hun så ikke alle de gangene jeg foldet
hendene og ropte til Gud, før jeg ble en
kristen. Hun så ikke tårene og smerten
som var der hos en synder som visste at
han levde galt. Men pris Herren, Gud
både så og hørte, og så en dag fikk jeg
bøye mine knær og bekjenne Jesus som
Herre og Frelser.
Det er mange mennesker som har
det på samme måten. Derfor må vi ikke
bli styrt av vårt naturlige sinn, men av
Den Hellige Ånd. I deres hjerter ligger
en lengsel etter evigheten, etter frelse,
etter å få komme hjem til Gud. Det vi
trenger er at Den Hellige Ånd gir oss
”nøkler” som gjør det mulig for oss å
nå inn til disse menneskenes liv. Nøkler
som åpner opp ”hjertedøren” slik at de
kan ta imot evangeliet, de gode nyhetene
om hva Gud har gjort for dem ved Jesus
Kristus.
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”Sønnen gjør kun
det han ser Faderen gjør”

Visste du at Jesus var totalt avhengig av
Den Hellige Ånd da han gikk rundt på
jorden? Det var lite som skjedde før Jesus
ble døpt av Johannes og Den Hellige
Ånd kom over ham.
Du husker sikkert historien hvor
Jesus hadde helbredet en mann som
hadde vært syk i 38 år. Mannen lå ved
Betesda-dammen og håpet på at han
skulle bli helbredet. Av og til steg en
engel ned og rørte ved dammen og
den som først kom seg uti vannet ble
helbredet. Men denne mannen hadde
ligget der lenge uten å bli helbredet, helt
til han fikk et møte med Jesus. Det er
veldig interessant å se hva Jesus svarte
fariseerne som anklaget ham fordi han
helbredet denne mannen på sabbaten.
Jesus imøtegår deres anklager ved å
svare: ”Sannelig, sannelig, det sier jeg dere.
Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men
bare det han ser Faderen gjør. Det Faderen
gjør, det gjør Sønnen.” Joh.5.19
Hvordan kunne Jesus, sant
menneske, se hva Faderen gjorde? I
Den Hellige Ånd! Den Hellige Ånd,
Talsmannen, ledet ham i alle ting, viste
ham Guds vilje slik at han kunne gå inn i
den. Hvordan kunne Jesus vite at det satt
en mann oppe i et tre som het Sakkeus?
Den Hellige Ånd hadde vist ham det.
Han gjorde kun det han så! Jesus lot seg
ikke styre av hva han så i det naturlige,
men av hva han så i Den Hellige Ånd.
Han så en mann som lengtet etter frelse
og han møtte ham med Guds kjærlighet
og kraft.
Sønnen gjør kun det han ser
Faderen gjør. Gud vil at vi skal leve på
denne måten, under en åpen himmel. Da
Jesus lærte oss å be sa han: ” skje din vilje
på jorden så som i himmelen.” Gud vil at
vi skal se hva han gjør og i Den Hellige
Ånd bringe det ned på jorden. Gud vil at
vi skal være åpne kanaler for hans kraft
og kjærlighet slik at han får gjøre det han
vil gjennom hver eneste troende.
Bønn under en åpen himmel
For noen uker siden var jeg i England
og besøkte noen menigheter der. I en
av menighetene hadde vi en samling
med cellegruppeledere, og jeg snakket
om hvordan vi kan leve under en åpen
himmel, se hva Gud gjør og få være
kanaler for hans kraft. Etter en stund
foreslo jeg at vi skulle be for de ufrelste

i området hvor vi var. Jeg hadde en
sterk opplevelse av at Den hellige Ånd
skulle lede oss i bønn. Den Hellige Ånds
ledelse er viktig når vi ber. Lær deg å
lytte til ham og bli ledet av ham. Mens
vi ba minnet Gud meg på fire mennesker
som jeg ikke kjente. Jeg nevnte navnene
på disse og det viste seg at alle disse fire
hadde vært bedt for i lang tid. Gud vil de
skal bli frelst, sa jeg. Nå har vi bedt for
dem, og nå må vi ta kontakt. Dette var en
lørdagskveld. Neste dag, på en samling
vi hadde, kom alle disse fire etter å ha
blitt invitert og tok imot Jesus Kristus. De
ble frelst, halleluja! I ukene etter har jeg
fått flere meldinger om at andre vi ba for
den lørdagskvelden også er blitt frelst.
Flere andre har også kommet tilbake til
Gud. Under en åpen himmel kan vi se
og høre hva Gud vil. Og når vi gjør det vi
ser og hører vil mirakler skje. Da vil tegn
og under følge oss der vi går.

Ha samfunn med Den Hellige Ånd.
Lær ham å kjenne. Streb etter Åndens
gaver, ikke for din egen skyld, men for
at du skal få være så effektiv som mulig
i alle ulike situasjoner. Ha fokus på han
som gir og på dem som mottar. Jeg ber
alltid Den Hellige Ånd om å lede meg
inn i mange forskjellige situasjoner slik
at jeg kan lære å samarbeide med ham
hver dag. Dette har gjort at jeg nå er mye
mer var for hans stemme, når han taler
til meg og jeg ser mange flere ta imot
frelse nå enn tidligere.

Tekst: Arne Skagen
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Et forvandlet liv…
Han skjønte imidlertid
ikke noe av dette med
Gud og Jesus før de etter
et par dager besøkte et
ektepar i menigheten
og han fikk evangeliet
forklart enda en gang.
Han gikk med på å bli
bedt for og plutselig gikk
lyset opp for Yngve!

J

eg sitter sammen med et strålende
ungt par, Sindy og Yngve Reppen.
Det er bare et par uker siden de
gav hverandre sitt ja og startet et nytt
liv sammen. Nå har de kommet tilbake
til Lyngdal etter en ”bryllupsreise” på
Kristent Nettverks påskekonferanse i
Bergen!
For både Sindy og Yngve har
de siste månedene bydd på store
forandringer. Begge to har vært hektet
på narkotiske stoffer i mange år, og
vært nær ved å gi opp hele livet. Yngve
begynte som 19-åring med hasj og etter
hvert med amfetamin og tabletter. Det
har blitt 5 fengselsopphold ukevis med
abstinenser når kroppen ikke fikk stoff.
Uansett hvilken hjelp han prøvde, ble
det ikke noe varig.

Venner som ber og ikke gir opp

Yngve hadde ikke noen kristen
bakgrunn eller kristne kontakter før
Glenn, en barndomskamerat som han
også hadde ruset seg mye sammen
med, fikk oppleve å bli frelst. Det ble
en stor overraskelse for Yngve og han
ble grepet av det kameraten hadde
opplevd. Da Glenn giftet seg med
Marte-Lise, som tidligere hadde vært
samboer med Yngves bestekamerat,
og hun også hadde blitt frelst, gjorde
det enda sterkere inntrykk. Men Yngve
trodde verken på himmel eller helvete
og opplevde sin egen fortvilelse bare
sterkere og sterkere. Flere ganger tenkte
han på å begå selvmord for å gjøre det
slutt, uten at det ble alvor av det.

Marte-Lise og Glenn fikk en sterk nød for
Yngve, og bad menigheten i Pinsekirken
i Lyngdal være med i bønn om at han
skulle bli frelst. Både i cellegrupper og
på bønnemøter ble det bedt for Yngve,
og en dag følte Marte-Lise og Glenn at
de skulle kjøre til Yngve for å hente ham
til deres hjem i Lyngdal. Da de kom til
Yngves hjem ville han ikke komme ut,
men de gav seg ikke, og etter en del
overtalelse ble han med.

Yngve blir forvandlet

Det ble ekstra mye forbønn, og han
ble forskrekket over at han ikke fikk
abstinenser som han brukte å få når det
ble slutt på stoff. Det gikk et par netter
med lite søvn, men ellers merket han ikke
noe. Han skjønte imidlertid ikke noe av
dette med Gud og Jesus før de etter et par
dager besøkte et ektepar i menigheten
og han fikk evangeliet forklart enda
en gang. Han
gikk med på å
bli bedt for og
plutselig gikk
lyset opp for
Yngve! Midt
under bønnen
merket
han
Guds nærvær
der han lå på
kne og skalv og
svettet.
E t t e r
bønnen strålte
hans øyne med
en ny glans,
og de som var
med ba ham
gå og se seg selv i speilet. Han ble helt
forskrekket over hvor annerledes han
hadde blitt, og når han så på naturen og
det som var rundt ham hadde alt fått en
annen glans. Han var virkelig blitt en ny
person etter nesten 12 år på kjøret.
Yngve fikk bo hos Marte-Lise og
Glenn en tid framover, og det ble mye
bibelundervisning og bønn. Han kjente
at han vokste i troen, og ble sterkere. Han
traff etter hvert på noen av sine gamle
kamerater som viftet med pilleglasset
foran ham, men siden han var sammen

med Glenn var det lettere å si nei og han
kjente seg sterkere etter hvert.

Sindy blir forvandlet

Før Yngve ble frelst hadde han en
tid bodd sammen med en jente fra
Kvinesdal som hette Sindy. Hun hadde
brukt narkotiske stoffer helt fra 12årsalderen og etter hvert hadde det blitt
mer og mer i kombinasjon med alkohol
og amfetamin fra hun var 17 år. Hun
gikk på skolen og prøvde å slutte gang
på gang uten å lykkes. Som 19-åring fikk
hun store spiseforstyrrelser også med
angst og søvnproblemer. For å gjøre et
forsøk på å slutte flyttet hun fra Yngve,
men også hjemme kom venner med stoff
og problemene fortsatte.
Det ble et virkelig sjokk for henne
da hun plutselig fikk høre at Yngve
hadde fått et nytt liv. Hun traff ham
en måneds tid etter at han hadde blitt
frelst, og forstod
at det virkelig
hadde
skjedd
noe
utrolig
med Yngve. Da
de skiltes fikk
hun med seg
boken ”Veien til
himmelen”. Hun
leste boken og
forstod at hun
trengte å gjøre
et personlig valg
for å ta imot
Jesus og det var
egentlig en ny
tanke for henne.
Hun
hadde
trodd det var godt nok den type tro som
hun hadde hatt, tross sin elendighet.
Hun begynte å lese frelsesbønnen, og
til slutt sendte hun en tekstmelding til
Yngve at hun også ville ha frelsen.
Nettopp da hadde menigheten besøk
av Knut Osland fra Kristent Felleskap,
og Marte-Lise og Glenn tok henne med
sammen med Yngve for å møte ham. Her
fikk hun veien til frelse bedre forklart og
fikk ta imot Jesus i deres nærvær. Hun
ville også bli døpt slik som Yngve hadde
blitt et par måneder tidligere og Knut ba

"Han ble helt forskrekket
over hvor annerledes han
hadde blitt, og når ha så
på naturen og det som var
rundt ham, hadde alt fått
en annen glans. Han var
blitt en ny person etter
nesten 12 år på kjøret."
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Hun hadde trodd
det var godt nok
den type tro som
hun hadde hatt,
tross sin elendighet.
Hun begynte å lese
frelsesbønnen, og
til slutt sendte hun
en tekstmending til
Yngve om at hun
også ville ha frelsen.
Yngve om å døpe henne i menigheten
førstkommende søndag.
Jeg hadde selv vært i Kenya og
Sudan på misjonsreise mens Sindy
hadde blitt frelst og jeg kom hjem
denne lørdagen. Da var alt klart til
dåp og jeg fikk hjelpe Yngve å døpe
Sindy i søndagmøtet. Det ble et virkelig
seiersmøte! Under forbønnen i ettermøtet
kom Guds kraft over henne og til hennes
store forskrekkelse ble hun liggende på
gulvet uten å kunne komme opp igjen.
Det ble forbønn, jubel og mye glede og
latter og hun fikk en herlig berøring av
Guds Ånd.

Et forvandlet liv

Etter en del samtaler med dem etter at
Sindy var blitt døpt, ble det helt klar at
de ønsket å dele livet sammen og ville
bli gift. Vielse ble bestemt i påskeuken,
og det ble planlagt at de skulle få reise
på bryllupsreise til påskekonferansen i
Kristent Fellesskap i Bergen. Menigheten
kostet reisen, og Knut Osland ringte
og fortalte at han ville ordne med
hotelloppholdet.
Nå gikk ting veldig fort. Det var bare
litt over en måned å planlegge bryllupet
på, og hele menigheten stilte opp med å
ordne mat og det som skulle til. Sindy og

Yngve hadde jo ikke så mye å rutte med,
ettersom det meste var rotet bort på rus
og elendighet. Det skulle allikevel bli en
helt fantastisk bryllupsfest i Pinsekirken
med masse mat og familien på begge
sider sammen med venner i menigheten
både som gjester og som betjening i
servering osv.
Nå har de leid seg et lite hus hvor
de bor, og når jeg spør dem hva de
opplever som det største med det nye
livet de har opplevd sier de begge: Den
indre freden og tryggheten – være kvitt
trangen etter stoff og uroen i dette. De
er så begeistret for den kjærligheten som
de har fått oppleve i sitt eget liv og den
kjærligheten de har fått møte fra sine
nye kristne venner i menigheten. Håp
og framtid er kommet til deres liv og de
har bare et stort ønske om å kunne tjene
Jesus og leve for ham. Nå har de fått noe
å leve for og mål og mening med livet.

Tekst: Jan Ernst Gabrielsen
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Lev i dag
”Sier dere ikke selv: Ennå
er det fire måneder til
de høster inn. Men jeg
sier dere: Løft blikket
og se på markene, de
står alt hvite mot høst.”
Joh.4.35

I

samtaler jeg har med mennesker
kommer det ofte opp hva de tror Gud
har for dem, hva Gud skal bruke dem
til. Men for veldig mange så har dette
svært ofte å gjøre med fremtiden. ”Gud
har kalt meg til å se mennesker frelst,
men jobben min er så travel nå. Jeg håper
det skal bli bedre om en stund” eller ”Vi
ser frem til at vekkelsen skal komme. Da
skal vi bruke hjemmet vårt.”
Alt dette er vel og bra, men det som
skjer er at ting blir skjøvet foran oss. Det
blir en distanse mellom i dag og det de
skal gjøre for Gud. Guds ord sier at i dag
er frelsens dag. I dag er høsten moden. I
dag vil du og jeg møte mennesker som er
åpne for evangeliet. I dag kan vi la Den
Hellige Ånd lede oss, la oss få se behov
og møte behov. Du skjønner; høsten er
de menneskene du møter i dag!
Hvis vi lever i fremtiden vil vi
svært sannsynligvis miste de fleste
anledningene som Gud gir oss, fordi vi
ikke har forventning om å bli brukt i dag.
Det står noe i Habakuk 2.1-2 om å stå på
vakt. Om å stille seg i en posisjon hvor
du kan se og høre hva Gud vil du skal
gjøre, i dag.

”I dag” bønner

For meg har det vært nyttig å be ”i dag”
bønner. ”La meg få leve under en åpen
himmel i dag. La meg få se høsten i dag.
La meg få dele evangeliet med noen i
dag. La meg få lede mennesker til deg
i dag”
Dette hjelper meg, gir meg
forventning og fokus. Når vi lever slik,
vil du finne at den lille tanken som kom,
det du kjente på, ble til et mirakel for et
annet menneske da du talte det ut og var
lydig mot Den Hellige Ånd. Apostlenes
gjerninger hadde aldri blitt skrevet hvis

ikke apostlene hadde handlet på det de
så og hørte hver dag. Den samme Ånd er
virksom i dag
og vil gjøre
de
samme
gjerninger
gjennom oss
hver dag der
ute i blant
høsten. Min
bønn er at
du og jeg skal
være verktøy
i Mesterens
hånd som lar
seg bruke slik
han vil, når
han vil, hvor han vil og for hvem han
vil.

kjærligheten tennes i Jesu nærvær. Vi
elsker ham, og vårt største ønske er å ære
ham. Hva andre
tenker om oss
betyr lite. Vi
tjener ham, og
vi tjener dem
han elsker og
gav sitt liv for.
Når vi lever
nær til ham så
vil han lede oss
til de fortapte
slik at han kan
frelse dem.
”og Menneskesønnen
er
kommet for å oppsøke det som var fortapt, og
frelse det.” Luk. 19.19
Jo nærmere vi lever ham, jo nærmere
kommer vi de han gav sitt liv for. Ikke
bare det, når vi følger Jesus, når vi lar
Ånden lede oss, vil han også gjøre oss
til menneskefiskere! Pris Herren. Bedre
kan det ikke bli! ”Jesus sa til dem: ”Følg
meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere”
Mark 1,17
Et godt bibelsk barometer på vår åndelige
tilstand vil være hvor mye vi bryr oss om
de ufrelste. Det betyr ikke at om du ikke

"Hvis vi lever i fremtiden
vil vi svært sannsynligvis
miste de fleste anledningene
som Gud gir oss, fordi vi
ikke har forventing om å bli
brukt i dag."

Lev nær Kristus

Jo nærmere vi kommer Hans hjerte, jo
nærmere kommer vi de menneskene
han gav sitt liv for. Når vi lever nær
Kristus vil vi kunne gripe hans hjerte for
de fortapte. I hans nærhet vil våre hjerter
blø for de samme menneskene han blør
for. Rom. 5.5. sier at Gud har utøst
sin kjærlighet i våre hjerter ved Den
Hellige Ånd. Guds kjærlighet. Denne
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vitner hver dag så er du ikke noen god
kristen. Men Jesus vil at oppdraget vårt
skal være motivert av kjærlighet, ikke av
regler, påbud og skyldfølelse.
Vi må bli grepet av dette fantastiske
budskapet og privilegiet det er å få være
dets budbringere. Når det skjer vil vår
bønn være at alle må få høre det, og høre
det fra oss. Vi vil gripe anledningene
Den Hellige Ånd gir oss og ønsker de
velkommen.

Overvinn frykten

To ting vil kunne hjelpe oss til å
overvinne frykten for å evangelisere:
Lydighet og erfaring. En disippel følger
etter mesteren og lærer hele tiden av
ham. Gud lønner lydige og ydmyke
hjerter som sier: ”Jeg er redd og vet ikke
hvordan jeg skal kunne dele evangeliet,
men du er Herre, hjelp meg”. Gud vil
svare slike rop fra villige hjerter. Når vi
går i lydighet vil erfaring komme, noe
som er veldig viktig for å overvinne frykt
og usikkerhet. Vi er så ofte bekymret og
styrt av hva vi TROR vil skje eller hva
som KOMMER til å skje – i stedet for
HVA som skjer.
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Fokuser på hva Gud tenker om
mennesker, ikke hva mennesker tenker
om deg.
Frykt for å evangelisere er ofte et
resultat av å være selvfokusert, ikke
selvopptatt, men selvfokusert.
Vil de fremdeles være mine venner?
Vil de tenke mindre om meg? Vil jeg
miste respekt? Legg merke til at det er
”JEG” som er i sentrum for alle disse
bekymringene. Når vi lever nær ham,
når vi lever fulle av Den Hellige Ånd, vil
Hans kjærlighet i oss få oss til å glemme
oss selv. Det var det Jesus gjorde. Han
gav seg selv til
soning for vår synd.
Han kom ikke for å
bli tjent, men for
selv å tjene.
Flytte fokuset
fra hva andre
føler
angående
oss, til hva Kristus
føler for dem.
Gud ber oss ikke om å lede de fortapte
til ham – han ber oss om å bringe Kristus
til dem. ”Ingen kan komme til meg uten at
Faderen som har sendt meg, drar ham; og

jeg skal reise ham opp på den siste dag."
Joh.6.44
Du kan ikke dra mennesker til Jesus,
bare Gud kan det. Men du kan bringe
Kristus til mennesker. Gud kommer
ikke til å spørre verken deg eller meg
om antallet. Han ber oss ganske enkelt å
bringe Kristus til dem.

Tekst: Arne Skagen

"Flytt fokuset fra hva
andre føler angående
oss til hva Kristus
føler om dem."

Det blir seminarer
på formiddagen,
torsdag – lørdag,
kl.10:30–12:30
Festmøter med
lovsang
og forkynnelse,
onsdag – søndag,
kl.19:30
Stor Festgudstjeneste
søndag kl.11:00

For mer informasjon og påmelding: Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen
Tlf. 55 38 18 40 - Email: e-post@kristent-nettverk.no
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Bli trygg på evangeliet
Mange kristne er frimodige med å dele sitt
vitnesbyrd om hva Gud
har gjort for dem. Det er
kjempebra. Vitnesbyrd
kan ofte være en god
start på en samtale. Men
vi må aldri glemme at
det er evangeliet som er
Guds kraft til frelse.

V

i må trene på å dele evangeliet
i mange forskjellige situasjoner.
Det
finnes
flere
gode
illustrasjoner som kan brukes for å
presentere evangeliet. Personlig bruker
jeg en illustrasjon som har vist seg å
være svært effektivt i møte med ufrelste
og i det å ”lære” evangeliet for kristne
slik at de kan dele det på en effektiv
måte når anledningene er der. Denne
illustrasjonen kaller vi for Joh.3.16
diagrammet.
En av grunnene til at så mange
kristne er usikre når gjelder å dele
evangeliet er fordi de ikke helt vet hva
de skal gjøre, hvordan de skal begynne. I
Kristent Fellesskap i Bergen har omtrent
samtlige (ca 800 mennesker) jobbet med
Joh.3.16 diagrammet. Dette har ført til
at mange har grepet anledningen når
den kom til å dele evangeliet, fordi de
var trygge på hva de skulle dele, på
hva som var viktig å få med seg og hva
som ikke er så viktig der og da. (Se egen
presentasjon av Joh.3.16 diagrammet i
dette nummeret av FOLK.)

Fikk høre om Guds
kjærlighet i baren

Mens jeg drev et eget konsulentfirma var
jeg på et hotell og skulle ha et kurs for
en større bedrift. Før jeg skulle begynne
selve kurset hadde jeg snakket med
Gud og bedt om å få lede noen til ham
den dagen, og å få dele evangeliet. Så,
under kurset mens jeg underviste, ble
jeg oppmerksom på en mann som satt
foran meg. Noen ganger bare vet jeg at

mennesker er åpne og klare, og denne
mannen var en sånn person. Jeg ba Den
Hellige Ånd gi meg en anledning slik at
jeg kunne få dele evangeliet med denne
mannen i løpet av dagen. Ut på kvelden
gikk jeg ned i baren (ja, i baren) for å se
om jeg kunne se ham, og der satt han. Jeg
gikk bort til ham og spurte om jeg kunne
slå meg ned, noe
han sa ja til.
Vi snakket
sammen,
og
mens vi snakket
ba jeg Den
Hellige
Ånd
om å gi meg
en anledning
til å få dele
evangeliet med
ham. Etter en
stund begynte
han å snakke
om livet sitt, og om en svært vanskelig
situasjon han var kommet opp i. Dette
var anledningen jeg hadde ventet på. Når
mennesker åpner opp på denne måten så
er de svært ofte også åpne for evangeliet.
Jeg fortalte ham at jeg var en kristen, og
delte med ham hva Jesus hadde gjort for
meg i en lignende situasjon. Han så på
meg og viste interesse for det jeg fortalte.
Jeg spurte om jeg kunne få lov å dele noe
med ham, noe om hva Jesus hadde gjort
for ham.
Jeg tok fram en penn og snudde
pappbriketten under glasset mitt og
begynte å tegne Joh.3.16 diagrammet. Og
der satt vi, i baren, og han fikk presentert
hva Gud i sin kjærlighet hadde gjort for
ham, at han var ønsket av Gud, og at
Gud hadde en plan for livet hans. Jeg
kunne kjenne Guds nærvær og jeg visste
at Den Hellige Ånd arbeidet med ham.
Han tok ikke imot Jesus den
kvelden, men jeg hadde jevnlig kontakt
med ham videre. Etter noen måneder
fikk jeg en telefon hvor han sa at han
skulle til Bergen, og han ønsket å møte
meg. Han fortalte at han var blitt syk og
husket at jeg hadde nevnt at jeg ba for
syke. Vi avtalte at jeg skulle komme til
hotellet hvor han bodde og be for ham.
Det var godt å se ham igjen. Jeg

kunne kjenne Guds kjærlighet for ham.
På hotellrommet ba jeg om at Gud skulle
helbrede ham, ta bort all sykdom og
plage. Etter at jeg hadde bedt, sa jeg ”
Det er en ting jeg ønsker mer enn alt,
og det er å be sammen med deg om å
gi Jesus herredømmet i livet ditt, at du
skal få ta imot dette fantastiske livet han
ønsker å gi deg.”
Det ble helt stille
i rommet, og jeg
kunne kjenne
kampen
som
pågikk. Jeg så på
ham og spurte:
”Ønsker du å ta
imot Jesus nå?
Ønsker du fred
med Gud?” Så
bøyde han seg
stille og sa: ”Ja,
jeg vil at Jesus
skal bli Herre i livet mitt.” Og der på
hotellrommet skjedde det et mirakel.
Han ble født på ny. Han gikk fra døden
til livet, fra mørket til lyset. Enda en var
berget fra fortapelsen.

–Det ble helt stille i
rommet og jeg kunne
kjenne kampen som
pågikk. Jeg så på ham og
spurte: “Ønsker du å ta
imot Jesus nå?”…

Tiden er nå – høsten er klar.

Vær alltid klar. Lev full av Den Hellige
Ånd hver dag slik at du ser høsten;
mennesker som Gud kaller.
Be – ledet av Den hellige Ånd
– for alle mennesker. Be for de ufrelste
og be om at du må være en del av
bønnesvaret. Forvent å se mennesker.
Ha fokus. Elsk Jesus. Bruk tid sammen
med ham. La Kristi kjærlighet drive
deg ut til innhøstningen. Drikk av Den
Hellige Ånd hver dag (Ef.5.18-21). Og
del evangeliet – proklamer de fantastiske
nyhetene om hva Gud har gjort for hvert
eneste menneske.
”Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd
kommer over dere, og dere skal være mine
vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria
og like til jordens ender.” Ap.gj.1.8
Guds velsigne deg i innhøstningsarbeidet!

Tekst: Arne Skagen
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Joh.3.16 diagrammet

Det kom som et sjokk
for den erfarne pastoren
og forkynneren Ralph
Neighbour Jr, da en av
hans nærmeste venner
døde plutselig. De hadde
kjent hverandre i mange
år, snakket om så mange
ting sammen, utenom
evangeliet. Nå var det
for sent. Han tok da en
beslutning om at dette
ikke skulle skje igjen,
og bestemte seg for å
hjelpe andre så de skulle
å slippe å erfare det han
erfarte.

E

t resultat av dette er Joh.3.16
diagrammet.
Neighbour
Jr
forteller at det er et ”verktøy” som
vokste fram fra de erfaringene han selv

gjorde i det å presentere evangeliet for
andre. Du kan lese om Arne Skagens
erfaringer med å bruke diagrammet i
artikkelen ”Bli trygg på evangeliet”.

Selve tegningen

Diagrammet fungerer som en slags
”historie”. Du forteller fra punkt til
punkt, derfor nummereringen. Men
selve nummereringen tar du ikke med
når du bruker tegningen i møte med
en ufrelst. Du kan tegne opp denne
illustrasjonen hvor som helst, på hva
som helst, med hva som helst. Arne
brukte pappbrikken under glasset i den
baren han satt i!
Hovedlinjen i historien er at det
begynner med Gud (selvsagt!) og hans
plan om evig liv og fellesskap med hvert
enkelt menneske, også de som i dag ikke
tror på ham. Dette er den øvre linjen.
I syndefallet gjorde mennesket opprør
mot Gud, og fellesskapet ble brutt.
Mennesket ”falt ut” av Guds plan og var
ikke lengre på vei til evig liv, men evig
fortapelse. Dette er den nedre linjen.
Fordi vi er skapt til fellesskapet
med Gud, er der likevel en lengsel, som
vi ikke alltid klarer å tolke rett. Vi blir

religiøse og prøver så godt vi kan (gode
gjerninger), men det forblir på vår måte.
Vi vil klare det uten Gud. Dette er de
tre pilene som ikke når opp til den øvre
linjen.
Løsningen ligger i at Gud tok
initiativet til å sende sin Sønn for å
komme oss i møte. Han gjorde og var
det vi ikke kunne gjøre og være. Dette
er den første pilen ned. Jesu liv, død og
oppstandelse (pil opp) er evangeliet. Ved
dette skriver Gud over vår synd som
skiller oss fra Gud, med navnet Jesus!
Ved å ta imot Jesus som betalte vår synd
kommer vi tilbake til ”livslinjen” og får
evig liv og fellesskap med Gud.

Gud/ menneske

Ikke ta det som en selvfølge at de du
snakker med kjenner Gud slik som du.
Det gjør de med stor sannsynlighet ikke.
Fortell dem om at Gud er en kjærlig
far som elsker dem, at de er ønsket og
villet av Ham. Gud skapte alt og ville
dele skaperverket med oss. Han ville
at vi skulle leve sammen med ham i all
evighet.
Han skapte oss i sitt bilde til å
ha fellesskap med ham, og til å nyte

SIDE 26

alt det han hadde skapt. Gud er
overstrømmende i sin kjærlighet. Gud
har en fullkommen plan for hvert eneste
menneske. Gud beskriver oss som sine
øyenstener. Gud er ikke bare kjærlig,
men han er selve kjærligheten.

Pkt.2: Fallet

Det var mennesket som gjorde opprør og
snudde Gud ryggen, ikke omvendt. Gud
lot mennesket (Adam og Eva) få nyte alt
det han hadde skapt bortsett fra kun en
ting, å spise fra kunnskapens tre. Her
kommer fienden inn og sier: ”har Gud
virkelig sagt?”
Mennesket begynte å tvile på Guds
ord, og ville sette seg over Gud. (ER
Bibelen virkelig Gud ord?) De gikk imot
ham, var ulydige og synden kom inn i
verden og mennesket falt. Gud satte dem
under autoritet. Ha gav dem muligheten
til å være lydige.

Det falne menneske

Mennesket er nå adskilt fra Gud pga. av
synd. Det er viktig at du forklarer at ting
som å ;lyge, stjele, drive hor, myrde etc.
er resultater av synd, frukter av synd.
Menneskets egentlige synd er at vi går
vår egen vei, at vi vil bestemme selv.
Synd er en tilstand. Synd er det som
skiller oss fra Gud. Du vil sikkert treffe
på mennesker som lever et fint liv. Som
oppfører seg bra, har en høy moral etc.
De trenger å se hva synd virkelig er, at de
er atskilt fra Gud og at det er ingenting
ting de kan gjøre for å komme tilbake til
Gud. Hver synd de har gjort naglet Jesus
på korset. Du kan ha 10 friske egg og et
råttent. Blander du disse for å lage en
omelett vil den være uspiselig.

Adskilt fra Gud

Mennesker som ikke har gitt sine liv til
Jesus er nå på vei mot en evig fortapelse,
en evighet atskilt fra Gud. Vi vil ikke
bare stå og se dette skje! Over hele
verden ser vi i dag at folk har religiøse
og åndelige lengsler. De søker etter
verdier som materialisme ikke har vært
i stand til å gi. Vi lever i en religiøs tid,
og svært mange er åpen for åndelige
verdier. Gud har lagt evigheten ned i
alle menneskers hjerter. Det er noe i
alle mennesker som lengter tilbake til
sitt opphav, til Gud. Mange prøver å
gjøre gode gjerninger, andre går til og
med i kirken noen ganger. Ofte, når jeg
snakker med mennesker som gjør noe av
disse tingene, oppmuntrer jeg dem : ”Så
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bra at du ønsker å gjøre gode gjerninger.
Så bra at du går i kirken av og til, jeg ser
at du lengter etter Gud, kan jeg få lov å
vise deg hva Guds ord sier om å bli frelst
og å få komme til ham?
Ved å være oppmuntrende vil du ha
langt større muligheter for å nå inn til de
du snakker med, enn om du fordømmer
dem for deres synd og svakheter.
Husk at Jesus ikke kom for å dømme,
men for å frelse. Du åpner opp dører i
menneskenes liv når du formidler Guds
kjærlighet.

Jesus kom til jorden

Etter å ha sett at det ikke er noen ting vi
kan gjøre for å komme tilbake til Gud,
så er det fantastisk å kunne formidle
kjernen i evangeliet for dem vi snakker
med. At Gud i sin kjærlighet sendte sin
egen sønn Jesus Kristus til jorden for å
sone all verdens synd, også deres. Han
kom til jorden og proklamerte at Guds
rike var kommet nær.
Ved sin død og oppstandelse vant
han en evig seier over mørkets makt,
over død og djevel.
Etter at Gud reiste ham opp fra de
døde er han nå gjort til Herre over alt.
Men det er mange som tror på Jesus som
en person, ja til og med at han var Guds
sønn. Dette vil ikke frelse dem, noe mer
må skje. De må ta et valg. Det må komme
en bekjennelse.

Jesus stod opp fra de døde

Det er her det avgjørende valget finner
sted. Alle mennesker ble født for å bli
født på ny. Jesus Kristus er den eneste
vei tilbake til Gud. Det finnes ingen
andre veier.
” Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kan
komme til Faderen uten ved meg ”. Joh.14.6
For å komme tilbake i Guds plan, må vi
gi opp retten til å bestemme i våre egne
liv. Vi må gi den retten til Jesus. Han
som kjøpte oss fri på Golgata. Han var
det som ble Herre over alle, også over
oss. Frelse og utfrielse er kun tilgjengelig
gjennom Jesus Kristus som er den eneste
veien til Gud.
Mange mennesker er kommet til
dette punket i livet, og trenger bare noen
som kan veilede dem, hjelpe dem skritt
for skritt til å ta imot Jesus. Invitere ham
inn som Herre og Frelser. Be i Den Hellige
Ånd når du samtaler med mennesker. Ta
deg tid. Det du nå holder på med er det
viktigste du kan gjøre akkurat der og da.
La dem du samtaler med få oppleve at

de har din fulle oppmerksomhet.
Målet for oss må være å få lede dem
igjennom til frelse. Snakk med dem.
Hjelp dem å sette ord på det de egentlig
ønsker.
”Gud elsker deg og han har en god
plan for ditt liv.. Gud lengter etter å ha
fellesskap med deg, hans ønske er at
du skal få leve i hans velsignelse, renset
fra all synd og skyld. Det er jo dette du
egentlig lengter etter, er det ikke?” Om
de er oppriktige søkende mennesker så
gjør de det.
”Vil du gi livet ditt til Jesus akkurat
nå? Vil du ta imot Hans frelse?”
Vi skal være forsiktige med å stå for
hardt på i slike situasjoner, men jeg tror
at vi ofte ”slipper” mennesker for tidlig
akkurat her. Ofte er det lettere for oss å
si: ”jeg skal be for deg til vi treffes neste
gang”, eller ”Vel, tenk igjennom det så
kan vi prates senere”.
Lytt til Den Hellige Ånd. Vær
trygg. Spør dem gjerne igjen, hjelp dem.
Kanskje må du gå tilbake og repetere
noen punkter en gang til. Husk at det
pågår en kamp der og da. Men husk
også hvem som vant seieren ved sin død
og oppstandelse. Ikke mist motet. Be om
at Den Hellige Ånd skal overbevise dem
om synd. Og så, oftere og oftere, vil du
få oppleve gleden av å få be følgende
bønn med en synder som vender om og
kommer hjem til far:
”Kjære Gud. Jeg er en synder som
trenger frelse. Vil du, for Jesu skyld, tilgi
meg alle mine synder. Jeg tror at Jesus
Kristus døde i mitt sted, og bar straffen
for min synd. Jeg vil nå slutte å gå min
egen vei, og ved din hjelp, leve resten
av mitt liv for Jesus Kristus, under hans
herredømme. Jeg mottar nå Jesus Kristus
i mitt hjerte som min personlige frelser
og Herre. Takk Jesus at du døde for
meg på korset. Jeg tar imot din store
frelsesgave nå. Amen.”

FOLK 2 - 2003

SIDE 27

For deg som vil noe mer
Spør Gud om ikke
du er blant dem
som skal dyktiggjøre
deg selv ved å sette
av tid til trinn for
trinn å bli utrustet.

La oss hjelpe...

KRISTEN

BREVSKOLE

Ta kontakt for nærmere informasjon:
Kristen Brevskole, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen
Telefon: 55 38 18 40 - Epost: info@kristen-brevskole.no

www.kristen-brevskole.no
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Bibelen – Guds ord
for mennesker i vår tid!

Bibelen er den håndbok
for livet som Skaperen
selv har gitt oss! Bibelen
er Guds skriftlige budskap
til oss mennesker. Bibelen
er Guds ord! Dette gjør
den til en helt fantastisk
bok! Alle kan lese og
studere Bibelen med
stort utbytte. Bibelen
henvender
seg
til
mennesker av alle raser
og klasser. Bibelen er
aktuell og tar opp universelle problemer og gir
løsninger som vil hjelpe
mennesker
fra
alle
kulturer. Det er ikke for
ingenting at Bibelen er
verdens mest solgte bok.

A

lle skrifter som er inngitt av Gud,
er også nyttige til å gi opplæring
og tale til rette, hjelpe på rett
vei og oppdra i rettferd. Slik skal det
menneske som hører Gud til, settes i rett
stand og bli rustet til all god gjerning.
(2.Tim.3,16-17)
Men dere må framfor alt vite at en
ikke kan tyde noe profetord i Skriften
på egen hånd. For aldri er noen profeti
båret fram fordi et menneske ville det;
men drevet av Den Hellige ånd talte
mennesker ord fra Gud. (2.Pet.1,20-21)
Himmel og jord skal forgå, men mine
ord skal aldri forgå. (Matt.24,35)

Lyskaster for sinnet

Bibelen er gitt oss for å være et lys som
viser oss hvilken vei vi bør gå. Den er
som en fyrlykt i farlig farvann som vil
lose oss trygt i havn. Den er veiviseren
vår til et godt og reint liv her, og til evig
glede i den kommende verden.

Guds kjærlighetsbrev

Bibelen er Guds kjærlighetsbrev til
oss. Den formidler Guds omsorg og
omtanke og trøster oss i motgang og
vanskeligheter. Bibelen viser oss at vi
er høyt elsket, at vi er medregnet i Guds
store plan. Den viser oss hvor stor pris
Gud setter på oss, og gir oss noe å leve
og dø for.

Håndbok for livet

Bibelen er ei håndbok i å leve. Den
viser oss hvordan vi kan leve i daglig
samfunn
med
Gud,
hvordan
vi kan leve i
fred med andre
mennesker
og
hvordan vil kan
lykkes i alt vi gjør.
Denne håndboka
er uunnværlig for
alle som ønsker
seg gode dager og et lykkelig liv.
Bibelen vil lære oss å leve et reint
og hellig liv. Den vil holde oss borte fra
synd og all slags urett. Bibelen vil lede
oss på rettferdighetens veier og vise oss
hvordan vi kan gå rett og ærlig fram og
unngå krokveier.

Bibelen vil gi oss fred. Denne fred
kommer av en helhetlig forståelse av
livet i Guds plan. Helse og velvære er
de praktiske utslagene av Guds fred i
kristne menneskers liv.

Oppskrift på suksess

Bibelen vil gi oss visdom og forstand. I
denne boka kan vi øse av Guds visdom
og kloke menneskers erfaringer på alle
livets områder. Bibelen er en enestående
bok. Den er fullpakket av allmenngyldig
visdom som gjelder til alle tider.
Visdommen har
den fordelen at
den alltid gjør ting
på rette måte og
lykkes i det den
gjør.

"Denne håndboka er
uunnværlig for alle som
ønsker seg gode dager og
et lykkelig liv."

Såpe for samvittigheten

Bibelen vil rense tankene våre, skjerpe
holdningene våre og gi oss reine motiver.
Bibelen vil lære oss å forstå hva som er
rett og galt, godt og vondt. Den vil hjelpe
oss å ta de rette beslutningene. Den vil
gjøre oss faste og støe i vår vandring i
rettferdighet.
Bibelen vil holde oss på sporet så vi
ikke havner på sidespor eller blindspor.
Guds Ord vil hjelpe oss å nå det mål Gud
har satt for oss. Vi vil lære å prioritere
rett. Vi vil lære å unngå uvesentlige
ting. Vi vil lære å være effektive,
resultatorienterte og målbevisste i alt vi
gjør.

Vekstmiddel for troen

Bibelen vil bringe liv og tanker, teori
og praksis til harmoni med hverandre.
Bibelen er det beste vekstmiddel for
troen og vil gjøre den sterk og vital.

Mat for hjerte

Bibelen gir glede
til dem som tar
imot budskapet. Dess mer vi fyller oss
med Guds ord, dess gladere vil vi være.
Gud er en salig Gud og boka hans gjør
oss til lykkelige mennesker. Vi blir fylt
med fryd og glede når vi forstår Bibelen
og lever etter dens lære. (Jer.15,16
Joh.15,11 1.Joh.3-4)

Tryggere enn Dovrefjell

La Bibelen være din rettesnor og vær
snar til å gjøre etter Guds ord. Da vil
du bygge livet på en trygg grunn og
du vil stå støtt. Vi møter alle vansker og
motgang i livet, og da er det om å gjøre
at vi har den motstandskraft Guds ord
gir oss, så vi ikke faller sammen.
Den som hører disse mine ord og
gjør etter dem, han blir lik en klok mann
som bygde huset sitt på fjell. Regnet
skylte ned, elvene flommet, og vindene
blåste og slo mot huset. Men det falt
ikke, for det hadde sin grunnvoll på fjell.
(Matt.7,24-25)

Tekst: Erling Thu
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La Gud bruke deg i Ferien!
Chartertur førte til frelse for Agneta

Liv prøver på nytt å vri
rundt nøkkelen, men den
rikker seg ikke. Hun står
litt utålmodig utenfor
døren til ferieleiligheten
der hun skal tilbringe
den neste uken. Det
er sent, sikkert over
midnatt. Hun var den
siste som forlot bussen
som brakte gjestene til
sine respektive hoteller.

D

unk, dunk - hun banker igjen.
Resepsjonsdamen har forklart
henne at hun skal dele leilighet
med en annen kvinne. ’Hun må ha låst
døren fra innsiden med sikkerhetslåsen’,
tenker Liv. ’Men hun må da låse opp!’
’Bank, bank’. Skal hun bli nødt til å gå
tilbake til resepsjonen?
Liv Eide (57) er en selvstendig
kvinne, vant til å leve alene og vant til
å klare seg selv. Men selv om hun har
reist mye i sitt liv, er det første gang
hun reiser alene. Faktisk synes hun det
er litt utfordrende. Da det viste seg at
det kom kjepper i hjulene for venninnen
som hun skulle reise sammen med, ble
hun betenkt. Skulle hun la være å reise?
’Nei, hun hadde ikke lyst til å gå glipp
av en uke med sol og varme på Grand
Canaria. I stedet ba hun Gud om å legge
forholdene til rette, slik at hun kunne få
en vellykket ferie. Det mest utfordrende
var nok at hun antagelig måtte dele
leilighet med en fremmed dame. ’Men
du Gud har kontrollen – og skal jeg dele
leilighet med noen, så ber jeg om at det
skal være en som ikke er frelst, men som
er åpen for evangeliet’. Og hun forsatte,
slik hun daglig ber: ’Hjelp meg så jeg kan
gå i dine ferdiglagte gjerninger’.
I alle de årene Liv har vært frelst
har dette vært hennes daglige bønn
– og det har ikke manglet på bønnesvar.
Igjen og igjen har Gud brukt henne til å
møte mennesker. Ofte er det kristne som

trenger oppmuntring og veiledning.
Andre ganger bruker Gud henne til å
dele evangeliet så lengtende mennesker
kan bli frelst.
Men akkurat
nå tenker hun
ikke så mye
på
ferdiglagte
gjerninger. Hun
løfter armen for
å banke igjen.
Da går døren
forsiktig
opp
og et forskremt
ansikt
kikker
spørrende ut. I
en brøkdel av et
sekund registrerer
de hverandre; den
ene høy og blond, den andre liten og
mørk. Sistnevnte er Agneta fra Linköping
- som ikke har hørt et ord om at hun skal
dele leilighet med noen. Derfor har
hun sittet musestille og vettskremt inne
i leiligheten uten å tore å åpne da det
banket på. Nå står hun der, innhyllet i
en kompakt sky av tobakksrøyk, mens
hun fortvilet unnskylder seg overfor Liv
som står ute i nattemørket. ’Ursäkte mig,
ursäkte mig’, sier hun gang på gang.

Hun er helt ulykkelig. Både fordi hun
er årsak til at Liv er blitt stående ute i
korridoren, og fordi leiligheten som de
skal dele er
full av røyk.
Det viser
seg at også
Agneta reiser
alene for første
gang, og at
hun synes det
er minst like
utfordrende
som Liv. Hun
er livredd for
å bo alene,
så hun blir
sjeleglad når
hun forstår at
Liv også skal bo i leiligheten. ’Du er som
sendt fra himmelen’, sier hun.
Selv om det ble en del klabb og
babb i forbindelse med deres første
møte, finner Liv og Agneta snart tonen
og får noen fine feriedager sammen.
En del ting har de felles, men mye er
forskjellig. Etter hvert som de blir litt
kjent, forteller de hverandre løst og fast
fra sin bakgrunn. Agneta får både høre og
oppleve at Liv er kristen og livet hennes

"Agneta tror også på Gud,
men ettersom dagene går
blir hun mer og mer klar
over at der er en forskjell.
’Dette med at Gud har
gjort Jesus til Herre,’ har
hun aldri hørt."
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leves i fellesskap med Gud. At han gir
henne glede og styrke i hverdagen og at
hun ved å stole på Guds hjelp i ett og alt
slipper frykt og bekymring.
Agneta tror også på Gud, men
ettersom dagene går blir hun mer og
mer klar over at der er en forskjell. ’Dette
med at Gud har gjort Jesus til Herre,’ har
hun aldri hørt. Hun er som en svamp når
Liv forteller henne at Jesus døde for våre
synder, at han sto opp igjen og ble gjort
til Herre over alle ting, hele universet! Ja,
og at vi ved å tro og ta imot kan få våre
synder tilgitt og leve i fellesskap med
Gud.
Ferieuken går så alt for fort. Snart
er de tilbake på hver sin plass. Hjemme
i Bergen ber Liv om at Gud skal fortsette
å kalle på Agneta. Mange av Livs venner
er også med og ber: ’La det ikke bare bli
en ferieopplevelse som glemmes når
hverdagen melder seg’.
Liv og Agneta snakkes jevnlig på
telefonen – og stadig er det ’dette med
Jesus’ hun er interessert i. Ikke alltid
er det uttrykt direkte, men det skinner
igjennom i samtalene. Hun har lyst at
Liv og hun kan treffes igjen, og etter noen
måneder byr anledningen seg så de kan
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tilbringe en langhelg sammen i Bergen.
Dette blir det endelige vendepunktet
for Agneta. Hun bestemmer seg for å ta
i mot Jesus og la ham være Herre i sitt
liv. Agneta som alltid har vært en ’urolig
sjel’ er overveldet over det som skjer inni
henne. ’At det går an å oppleve en slik
fred og glede!’
Liv er også lykkelig, både på
Agnetas vegne og fordi hun selv har fått
være til hjelp i den prosessen Agneta har
vært igjennom.
’Livet blir mye mer spennende og
innholdsrikt når en samarbeider med
Gud’, sier Liv.
Og nå – står sommerferien for døren.
Liv skal på cruise med Hurtigruten. ’Ja,
og nå ber jeg om at det blant alle de alle
de menneskene jeg kommer til å treffe
skal være noen ufrelste som er åpne for
evangeliet så de kan bli frelst!’

Tekst: Bjørg Kristing
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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 helbredelse 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 undervisningen, 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

369,-

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

Aktuell forkynnelse

fra Kristent Fellesskap, Bergen
For 35,- pr CD kan du nå motta ny undervisning hver
uke fra menigheten Kristent Fellesskap i Bergen. Du vil
høre forkynnere som Noralv Askeland, Erling Thu, Morten
Askeland og Per Arne Gjerde m.fl.
Kontakt oss for bestilling:
Telefon: 55 38 18 40 - E-post: e-post@kristent-fellesskap.no
Kristent Fellesskap Bergen, Postbok 3180 Årstad, 5829 Bergen

www.kristent-fellesskap.no

B-BLAD

Returadresse:
FOLK, Postboks 3180 Årstad,
5829 Bergen

Klar til
å la deg utruste?
La deg utruste til tjeneste for Gud!
Få øynene opp for Guds evige plan
og hensikt og lev et liv som teller i
den!

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

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

Bli guidet gjennom hele bibelen. La
Ordet gi deg kunnskap om deg selv,
familien, menigheten og samfunnet.

bergen-bibelskole.no
Et samarbeid mellom Kristent Nettverk og menigheten Kristent Fellesskap, Bergen

