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Menneska er sosiale vesen 
som er skapt for samarbeid 
og fellesskap. Vokster og 
utvikling skjer i samhandling 
med andre menneske som er 
ulike oss sjølve og kan utfylla 
og utfordra oss. Å arbeida 
saman som eit lag krev 
mykje av oss som menneske, 
men gjev endå meir tilbake 
til dei som er villige å betala 
prisen.

I denne utgåva av FOLK set vi lyset 
på det å arbeida saman for å fremja 
Guds rike og byggja forsamlingar på 

Guds måte etter Guds hjarta. Heilt frå 
dei første til dei siste sidene i Bibelen 
ser vi at det er Guds ønskje at menneske 
skal leva og arbeida saman på ein slik 
måte at dei saman kan avspegla Guds 
bilete og herlegdom. Den Treeinige 
Gud har sett seg føre å gjera seg kjend 
gjennom eit fellesskap av menneske 
som har underordna seg Herren Jesus 
Kristus. Dette kristne fellesskapet finn 
sitt uttrykk i lokale forsamlingar av 
menneske som kjem saman for å tilbe 
Gud og saman tena han i samfunnet.
Fleire og fleire får opp augo for det 
faktum at å vinna menneske for Jesus er 
eit lagarbeid. Undersøkjingar har vist at 
folk som tek imot frelse i Jesus Kristus 
vanlegvis har fått evangeliet forkynt 
eller møtt utfordringar til tru omlag fem 
til sju gongar før dei tek imot! Difor kan 
vi aldri veta kor vi er i denne lekkja. 
Nokon sår og andre haustar. Av og til 
kan vi dela evangeliet med folk åleine, 
andre gongar gjer det felles kristne livet 
vårt i forsamlinga så sterkt inntrykk at 
det vert eit evangelium i seg sjølv!

Faktisk er det slik at oppdraget vårt er 
av ein slik art at det berre kan fullførast i 
eit fellesskap av fleire arbeidslag i Guds 
rike. Oppdraget om å gjera alle folkeslag 
til læresveinar er så stort at ingen 
organisasjon eller forsamling åleine kan 

fullføra det! Dess fleire som arbeidar 
saman, dess rikare kan Guds nåde 
uttrykkjast til stadig fleire menneske!
 
Å arbeida saman i forpliktande forhold 
har sine utfordringar. Ein må læra å 
ha rett forhold til seg sjøl, og læra å 
sjå Guds nåde i andre. Felles visjon 
og felles verdiar er grunnleggjande for 
eit godt samarbeid. Kommunikasjon 
er ei utfordring for alle. Det handlar 
om å høyra rett og å snakka rett. 
Kommunikasjon er å forstå og å verta 
forstått. Det handlar om å ta alt i beste 
meining og så finna ut kva dei andre 
verkeleg meinte! Det handlar om å vera 
open og ærleg, og ikkje vera redd for å 
gjera seg sjølv sårbar.

Konfliktar er ein naturleg del av all 
menneskeleg samkvem. Vi er ulike 
og reagerer ulikt på ting. Om vi tek 

konfliktar på rett måte kan dei verta til 
trappesteg som fører oss høgare opp og 
lengre fram. Konfliktvegring er ikkje 
nyttig for eit ekte samarbeid. Vi må 
våga å stå for det vi meiner er rett og 
vera villige å sloss for det! Men vilje til 
å høyra og læra av andre, og ikkje minst 
vilje til endring, er viktige eigenskapar 
for folk i eit arbeidslag.
 
Vi som gjev ut FOLK har arbeidt saman 
i fleire år. Det har hatt sin pris. Vi har 
opplevd litt av kvart. Difor kan vi ikkje 
rosemala det å arbeida saman. Det er 
ikkje alltid lett, men kva er alternativet? 
Fordi vi har arbeidt saman i så lang tid 
trur vi at vi har noko å seia om dette 
store emnet, men alt er langt ifrå sagt i 
dette bladet!

ERLING THU
et@krinet.no

Samarbeid 
er nøkkelen til framgang!

"Heilt frå dei første til dei siste sidene i Bibelen ser vi 
at det er Guds ønskje at menneske skal leva og arbeida 
saman på ein slik måte at dei saman kan avspegla Guds 
bilete og herlegdom"
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Oppdraget å gjøre alle 
folkeslag til disipler er så stort 
at tanken på å operere på 
egen hånd blir helt fremmed 
for de som følger Jesus. Da 
Jesus startet sin tjeneste, 
samlet han de 12 disiplene 
rundt seg, og modellerte 
en måte å fungere på som 
gjorde at de ble fremragende 
lagspillere1. Den minste 
enheten de opererte i var 
to og to2. Da disiplene stod 
fram på pinsedag, var det 
et lederskap av flere som 
fungerte sammen. Så tydelig 
var dette i deres måte å 
fungere på, at ordet for 
lokalt lederskap (eldste) i 
det nye testamentet er et 
flertallsord3

Gud opererte som et team allerede 
i skapelsen da han sa ”la oss 
skape”4, og Jesus sier i Johannes 

5 at han ikke kan gjøre noe uten at det 
er vist ham fra Faderen. Vi kan derfor 
slå fast at det å fungere sammen som 
ledere ikke har sin kilde i forskning 
eller trender, selv om dokumentasjonen 
på dette området i moderne ledelse 
er overveldende, men er en gudgitt 
måte å operere på som har sin kilde i 
Gud selv. Men det betyr ikke at det er 
uproblematisk å få dette til å fungere. 
Det viser bare at det ikke finns noe 
alternativ til det å fungere sammen. 

Hvordan fungere godt sammen 

1. Rett forhold til deg selv
I møte med Jesus får vi et rett forhold til 
Gud og oss selv. Vi opplever tilgivelse 
og et nytt liv, og vi får fred med Gud.5 
Det gjør at vi blir trygge på oss selv. Gud 
elsker oss betingelsesløst, vi slipper å 
bevise vår rett og posisjon. Vi forstår 
at pga. det Jesus har gjort er vi nye 

skapninger, og kan legge det gamle bak 
oss. Det gjør at vi blir trygge på oss selv, 
og vi møter de andre med raushet og 
varme.
 Med et rett forhold til seg selv, 
forstår vi vår egen betydning. Vi bidrar 
frimodig med det vi ser, og er ikke 

opptatt av å si ting for å bli likt av de 
andre. Vi vet at vi har en viktig funksjon, 
at vårt bidrag teller. Vi blir rette folk 
på rett sted som bidrar til framgang i 
teamet. 

Eksempel: I et lederskap opplevde 
mange at et av medlemmene var 
vanskelig å samarbeide med. Ofte gikk 
han i vranglås når spørsmål ble tatt opp. 
Da situasjonen tilspisset seg, ble dette 
tatt opp med vedkommende. Det kom 
fram at hans identitet var knyttet til 

posisjonen han hadde. Andre ledere ble 
opplevd som truende når det oppstod 
konflikter. Gjennom en prosess av å se 
seg selv i et rett lys i forhold til Gud, 
ble det også lettere å samarbeide i 
lederskapet.

2. Rett forhold til de andre
Bibelen sier at vi er Jesu legeme6. Det 
betyr at vi trenger hverandre for å være 
sunne og leve et normalt kristenliv. 
Gjennom å se helheten, kommer vi på 
rett plass. En kroppsdel som bare er 
opptatt av sin funksjon, uten å tenke på 
helheten, skaper sykdom i legemet. Slik 
er det også i menigheten. Vi er viktige, 
men ikke i motsetning til de andre, bare 
sammen med de andre. Gjennom at vi 
lever sammen, kan hver enkelt fungere 
best i det de er skapt til. Sterke ledere 

Oppdraget fra Gud realiseres 
gjennom teamarbeid

"Vi er viktige, men ikke i motsetning til de andre, bare 
sammen med de andre. Gjennom at vi lever sammen, kan 
hver enkelt fungere best i det de er skapt til"
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som opererer alene, skaper monokultur, 
og kan ikke gjenspeile helheten, fordi 
uansett styrke og utrustning kan vi ikke 
være mer en et lem på Jesu kropp. 
Ledere som fungerer godt i et team 
anerkjenner derfor de andre som 
likeverdige medarbeidere. Vi vet vi 
trenger de andre, og vi møter hverandre 
med respekt uavhengig av tittel og 
posisjon. I samtalene lytter vi på 
hverandre for å lære, og driver ikke med 
argumentasjon og overtalelseskunst. På 
områder der vi selv har utrustning, er vi 
spesielt frimodig, og på områder der vi 
ser de andre har sin styrke er vi lyttende 

og lærevillige. Dette skaper en kultur 
med brede drøftinger der beslutninger 
blir fattet med stor forankring i 
menigheten.
Eksempel: I en relativt liten menighet 
jeg besøkte, var det et stort mangfold 
i gudstjenesten med mange bidrag fra 
folk. Da jeg etterpå traff lederskapet, 
viste pastoren stor anerkjennelse av de 
andre i lederskapet. Dette gav dem stor 
frihet til å fungere, og det var mange 
sterke rollemodeller i menigheten som 
frigjorde hele menigheten i å fungere.

3. Felles visjon 
Visjonen kommer fra Gud, og alle kan ha 
del i den. Det er ikke nok å følge ryggen 
til lederen, Gud vil at alle skal ha del i 
det himmelske kall7. Visjonen som Gud 
gir er så stor, at det er umulig å utføre 
den alene. 
 Paulus beskriver seg og sine 
medarbeidere som bønder som planter 
og vanner, men at fokuset er på Gud, 
den eneste som kan gi vekst. Dermed 
flyttes fokuset fra oss selv og vår tjeneste 
og over på Gud og hans rike. Det gjør at 
vi blir sanne medarbeidere som spiller 
en avgjørende rolle for at høsten skal 
komme inn. Dette gir rom for at alle kan 
fungere, og det skapes spennvidde og 
mangfold i teamet. 
 Alt for ofte skaper ”jeg-faktoren” 

trøbbel i et team. Med det mener jeg at 
den som leder teamet kommuniserer at 
han har visjonen, og at de andre skal 
følge ham. Da blir de andre bare en 
heiagjeng som ikke bidrar til å belyse og 
vurdere saker konstruktivt. 

Eksempel: I en menighet der det var 
konflikter i lederskapet, kom det fram 
at pastoren trodde han var den eneste 
som hadde visjon for menigheten. Han 
anklaget ofte de andre for mangel på 
visjon når det var uenighet i lederskapet. 
Gjennom en prosess der en fikk belyst 
visjonen hos den enkelte, kom det fram 

at de grunnleggende så det samme. 
Dette gjorde at alle så at det var mye 
enklere å fungere sammen.

4. Felles verdier
Verdiene er det som betyr noe for 
oss, og har sin kilde i hvem Gud er8. 
Verdiene sier noe om hvem vi er og 
spillereglene vi følger i arbeidet, og blir 
et lim i fellesskapet. Det er ikke nok å 
ha felles visjon, fordi måten å arbeide 
på vil ha stor betydning i dagliglivets 
utfordring. Felles verdier gjør at vi 
arbeider på samme måten for å nå målet. 
Verdiene testes når vi opplever press 
og utfordringer, og det er da verdiene 
gjør at vi ikke velger snarveger. Da har 
vi integritet i måten vi fungerer på, og 
vi bruker samme målestokk på oss selv 
og andre.
 Ved å ha felles uttalte visjoner og 
verdier forbygger vi konflikter. Dersom 
det er sprik her, vil de konfliktene 
det medfører ofte være alvorlige og 
dype. Da vil energien fort bli brukt på 
ufruktbare interne prosesser som sliter 
på alle. Det er ikke et mål i seg selv å 
arbeide sammen dersom ikke grunnlaget 
er til stede gjennom en felles plattform. 
Verdiene kan ikke deles uten at de 
blir formidlet klart, og det er en viktig 
funksjon for de som leder et team.

Eksempel: I et lederteam ble det en 
dyp konflikt etter at et av de sentrale 
ekteparene i menigheten ble skilt. 
Lederskapet hadde ikke satt navn på 
den autoriteten Bibelen skulle ha i 
menigheten. Dermed ble det sprikende 
kommunikasjon til nye folk som kom inn 
i menigheten, og mange etiske spørsmål 
skapte konflikter fordi felles verdier ikke 
ble formidlet til menigheten.   

5. Kommunikasjon med Gud
Det som gjør det kristne fellesskapet 
så unikt, er det felles forholdet vi har 
til Gud. Det gjenspeiler seg i måten 
vi fungerer sammen i team på. Vi ber 
sammen, lovpriser Gud og erfarer Gud 
sammen. Dette knytter oss sammen på 
en åndelig måte og gjør at vi kjenner 
hverandre på en annen måte enn vi ellers 
ville ha gjort9. 
 Felles bønn holdes høyt, og det å 
høre fra Gud sammen er en viktig del av 
fellesskapet10. 

Eksempel: Et lederteam som hadde 
slitt med å få samarbeidet til å fungere, 
begynte å møtes til ukentlig bønn 
på bakgrunn av økt fokus på bønn i 
hele menigheten. Etter noen måneder 
kunne alle fortelle om at samarbeidet 
og framdriften i lederskapet hadde 
blitt mye bedre. Opplevelsen var at 
regelmessig bønnefellesskap hadde 
skapt en ny samhørighet og erfaring av 
Guds ledelse i lederskapet. 

6. Kommunikasjon med hverandre
Dialogen i et team er preget av læring, 
ikke av argumentasjon. Befalingen fra 
Jesus er at alle skal være disipler. En 
disippels holdning er å lytte på de andre 
for å lære uavhengig av posisjon og 
funksjon. Åpenhet i teamet skaper tillit 
og bygger bro. Vi setter fokus på framtida 
og lærer av fortida11. På den måten søker 
vi løsninger, og ikke syndebukker som 
parkerer folk. De som arbeider sammen, 
snakker mye sammen. Det er flyt i 
kommunikasjonen slik at rette personer 
får nødvendig informasjon. Vi snakker 
oss fram til samme innhold i de ulike 
begrepene, slik at vi ikke snakker forbi 
hverandre. Når vi opplever nederlag, er 
vi ærlige på det, og når vi opplever seier, 

"Alt for ofte skaper 'jeg-faktoren' trøbbel i et team. Med 
det mener jeg at den som leder teamet kommuniserer at 
han har visjonen, og at de andre skal følge ham"
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blir det løftet fram.
 Vi taler klart til hverandre, slik at 
det ikke er en skjult agenda i det som blir 
kommunisert. Vi snakker i jeg-budskap, 
slik at vi formidler ansvarlighet. 
 Nivået i kommunikasjonen beveger 
seg fra informasjon av fakta til det å 
dele meninger og ideer. Etter hvert 

går vi videre til også å dele viktige 
sider av vårt eget liv. Ting som betyr 
noe for den enkelte, blir snakket om. 
Personlige ting blir tatt opp, og på den 
måten blir trygghet og tillit bygget. 
Lederen i teamet må gå foran på dette 
området, slik at fellesskapet ikke bare 
blir et rent arbeidsfellesskap. Når 
kommunikasjonen foregår også på det 
personlige plan, vil en over tid bygge et 
robust og slitesterkt team som vil tåle en 
støyt, og komme styrket gjennom kriser 
og konflikter.

Eksempel: I et lederteam opplevde de 
at sønnen til en av lederne ble rammet 
av en ulykke og døde. Dette gikk hardt 
inn på dem alle, og de begynte å dele 
mer åpent om følelser og personlige 
utfordringer. Dette førte dem nærmere 
hverandre, og alle merket at midt i 
utfordringene var det en lettere tone 
mellom dem. På denne måten økte 
tryggheten og samholdet, og det gjorde 
det lettere å arbeide sammen.   

7. Endringsvilje
Team er ikke statisk, det er i stadig 
endring. Posisjonen er underordnet 
funksjon og misjon. Hvem som er med i 
teamet avhenger av oppgavene som skal 
løses. Vi er villige til å endre oss for å nå 
visjoner og mål. 
 En slik fleksibilitet og endringsvilje 
krever en trygghet på seg selv. Dette 
skjer i teamet når kommunikasjonen 
fungerer, og disippelholdningen er til 
stede hos den enkelte. 

Det er dette Jesus kaller for å ta opp 
korset12. Korset gjør at vi ikke blir lurt 

av vårt ego. I møte med Jesu kors, får 
vi selvinnsikt. Vi ser oss selv utenfra, 
fordi korset tar seg av det naturlige 
mennesket. Selvinnsikt er en av de 
viktigste egenskapene vi kan ha. Har vi 
det, gir vi rom for andre, samtidig som vi 
står fram med det vi har utrustning for. 

Eksempel: I en menighet som opplevde 
god vekst, hadde lovsangslederen brukt 
mye tid til å hjelpe nye fram. En av 
disse hadde en spesiell gave i det å lede 
forsamlingen i lovsang. Lovsangslederen 
anerkjente dette, og etter samtale med 
lederskapet gav hun ham ansvaret 
for det videre arbeidet med lovsang 
i menigheten. Hun fortalte på et 
menighetsmøte hvordan Gud hadde talt 
til henne fra Matteus 16 om å ta korset 
opp og ikke tenke på egne posisjoner, 
men på hva som tjente Guds rike best. 
Hun ble et eksempel til inspirasjon for 
mange andre, og mange nye fikk frigjort 
gaver gjennom dette.

8. Gjør de andre gode
Godt teamarbeid gir rom for hverandres 
forskjellighet og at vi gjør vårt beste for 
at de andre skal lykkes. Vi anerkjenner 
hverandres sterke sider, og gjør alt vi kan 
for at de andre skal fungere best mulig 
i sine gaver. Dette har Nils Arne Eggen 
beskrevet godt i boka Godfoten. Den 
andre siden av dette er at vi beskytter 
hverandre, slik at vi ikke trenger å 
fungere i det vi ikke er utrustet for. Dette 
er å være Jesu legeme i praksis13. Ingen 
som har opplevd dette, kan tenke seg å 
arbeide alene lenger, fordi vi ser at vi kan 
bare være sterk sammen med de andre. 
Teamarbeid lykkes når lederskapet er 
fylt av Den Hellige Ånd, slik at vi er i 
stand til å se og å fungere i enhet i Guds 
kraft.

Lederskap er viktig
Resultatet fra arbeidet til Naturlig 
Kirkevekst i Norge, viser at utrustende 

lederskap er et av de svakeste områdene 
i norske menigheter. Skal et lederskap 
fungere, må det være i stand til å utruste 
Guds folk til tjeneste i menighet og 
samfunn. Dette skjer gjennom å arbeide 
sammen i team der vi både gir maksimalt 
av det vi har, og gjør vårt beste for at de 
andre skal lykkes. 

TERJE DAHLE
tedahle@online.no

1  Mark.3,14
2  Mark.3,14 + Luk.10,1-10
3  Ap.gj.20,28
4  1 Mos.1,26
5  2 kor.5,17, Gal.2,20, Rom.8,15-17
6  1 Kor.12,27
7  Hebr.3,1
8  1 Joh.4,17
9  2 Kor.5,16
10  Ap.gj.1,14 + 4,23-24 + 13,1-3, 1.Tim.2,1-4,   
 Luk.18,1-10
11  Fil.3,12-16 + Hebr.12,1-
12  Luk.14,26-27
13  1 Kor.12,12-27

"Selvinnsikt er en av de viktigste egenskapene vi kan ha. 
Har vi det, gir vi rom for andre, samtidig som vi står fram 
med det vi har utrustning for"

Bøkene kan bestilles fra: 
Kristent Nettverk, 
Pb.3180 Årstad, 5829 Bergen
e-post@kristent-nettverk.no
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Erling Thu

Bygg på

 grunnvollen

FINN DIN FINN DIN 
PLASS PLASS 
En populær og mye brukt 
introduksjon til det kristne livet og 
det kristne fellesskapet. 

Nå i ny og utvidet versjon med fire 
bind i helt ny layout. Bøkene finnes 
både på norsk og på engelsk. 

Forfatteren Erling Thu har allsidig 
bakgrunn som menighetsleder, 
forkynner og forfatter, 
internasjonalt og i Norge. 
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På den første sida i Bibelen 
møter vi Skaparen som 
arbeider målretta for å setja 
sin plan ut i livet. Gjennom 
heile Bibelen kan vi følgja 
han i arbeidet han gjer for å 
fullføra det han har sett seg 
føre. Når vi forstår kven Gud 
er og kva plan han har, vil vi 
verta skapande i å avspegla 
hans herlegdom i det kristne 
fellesskapet.

Gud gjer ingenting åleine

Bibelen viser oss at Gud frå 
opphavet har eksistert som tre i 
ein og ein i tre. Det er ein Gud, 

men tre personar i guddommen. Når vi 
forstår treeininga vil det påverka heile 
måten vi lever på. Treeininga er viktig 
for vår forståing av Gud og heile livet! 
Gud er eit heilagt samfunn, ein heilag 
familie av Far, Son og Heilag Ande. 
Han er opphav til familien og skapte 
menneske til samfunn, fellesskap 
og vennskap. Den treeinige Gud 
skaper samhald og sett oss inn i ein 
samanheng.

På dei første sidene i Bibelen møter vi 
Gud som den allmektige Skaparen som 
skaper gjennom Ordet og ved Anden. 
Dette mønsteret finn vi i heile Bibelen. 
Faren, Sonen og Anden arbeider alltid 
saman i alt Gud gjer! Med menneskelege 
ord kan vi seia at Gud er eit arbeidslag 
og ein lagarbeider. Då han skapte 
mennesket sa han: Lat oss skapa 
menneske i vårt bilete, i vår likning! Vi 
er med andre ord skapte til å likna på 
Gud i alle ting! Vi er skapte til lagarbeid 
for å avspegla denne sida av Gud.
 Ein lagarbeidar tenkjer på dei 
andre. Han tenkjer på heilskapen. 
Han søkjer det beste for alle! Å kunna 
samarbeida og kunna seia: Lat oss ..., 
er ein guddommeleg eigenskap. Det 
naturlege mennesket seier stolt: Eg 
gjorde det på min måte!

Alt Gud gjer avspeglar mangfold
Heile skaparverket vitnar om ein Gud 
som elskar mangfold og variasjon. Frå 
galaksar og stjerner ned til den minste 
blom finn vi eit mangfald av eineståande 
uttrykk for Guds mangfald.  Han skaper 
berre originaler og ikkje kopiar! Kvart 
einaste menneske er unikt! 
 Kvart menneske er skapt i Guds 
bilete til å avspegla Gud på ein 
eineståande måte. Vi er skapt til lov og 
pris for herlegdom! Ingen av oss kan 
avspegla heile Guds herlegdom, men 
berre ein liten del. Det er berre når vi 
arbeider saman vi kan uttrykkja meir av 
Guds ære. I det kristne fellesskapet kjem 
mangfaldet i Gud til uttrykk på mange 
måtar!

Det er ikkje godt å vera åleine
Alt Gud skapte var godt, men Gud sa 
at det var ikkje godt å vera åleine! Han 

Vi arbeider saman fordi den 
treeinige Gud arbeider saman!

"Når vi forstår treeininga vil det påverka heile måten vi 
lever på. Treeininga er viktig for vår forståing av Gud og 
heile livet!"
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brukte illustrasjonsmetoden til å visa 
Adam at han ikkje var seg sjølv nok. 
Då Adam skulle setja namn på dyra, 
oppdaga han at dei kom i par, okse og 
ku, merr og hingst osv. Det gjekk opp 
for han at han var åleine, han fann ingen 
som var hans like, ingen som samsvarte 
til seg sjølv. Han oppdaga at det ikkje var 
godt å vera åleine og han lengta etter ein 
person han kunne dela livet sitt med.
 Som kristne kjenner vi på 
den same lengten. Vi lengtar etter 
åndeleg fellesskap. Vi lengtar etter 
eit forpliktande forhold. Vi lengtar 
etter trufast vennskap. Vi lengtar etter 
samfunn med dei som deler det same 
livet i Den Heilage Ande. Vi er skapt for 
fellesskap og Gud har lagt ned i oss ein 
lengt etter andre truande.
 Vi har ei felles identitet som Guds 
familie, men vi er individuelle barn av 
Gud. Vi er søsken, vi er ulike, men vi er 
glade i kvarandre!
Vi har ein felles identitet som Kristi 
kropp, men vi er individuelle lemmer på 
Kristus. Vi er lemmer for kvarandre i ein 

kropp. Vi har ulike nådegåver, oppgåver 
og funksjonar, men arbeider saman for å 
uttrykkja Kristi liv.
Vi har ein felles identitet som Guds hus 
i Anden, men vi er individuelle steinar 
i Andens tempel. Vi er levande steinar 
som vert bygd saman og fungerer saman 
i det åndelege byggverket som det 
kristne fellesskapet er. Ein stein utgjer 
ikkje eit hus! Måten vi lever saman på 
avgjer kor godt Gud kjenner seg heime 
mellom oss. Lat oss halda saman og 
byggja saman! Vi treng kvarandre! 
Det vi kan gjera saman er mykje større 
enn summen av alt vi kan gjera kvar 
for oss! Ingen av oss kan fullføra Guds 
plan åleine! Det oppdraget er så stort at 
vi berre saman med alle dei heilage kan 
vera med å fullføra det!

ERLING THU 
et@krinet.no

"Vi er med andre ord 
skapte til å likna på Gud 
i alle ting! Vi er skapte til 
lagarbeid for å avspegla 
denne sida av Gud."
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“Apostolisk team”, “Apostler og 
profeter”, “Lederskapsgruppe”, 
“Tjenestegaver”; uansett hvilke
navn vi putter på det, handler 
det til syvende og sist om 
mennesker. ”People is the 
name of the game” heter det, 
med en advarsel til de av oss 
som lett tenker strukturer, 
organisasjon, prinsipper og 
metoder. 

Jesus levde nært sammen med de 
personene han knyttet til seg. Sin 
tjeneste på jorden gjorde han sammen 

med og gjennom mennesker. Å lese om 

Jesu tolv nærmeste medarbeidere, deres 
bakgrunn, personlige egenskaper og 
hvordan Jesus behandlet dem, er svært 
interessant og nyttig. Eksemplet Jesus 
har gitt oss viser oss at mennesker ikke 
må være like for å fungere sammen i 
Hans rike. 

Jeg har møtt et slikt ”arbeidslag” i Guds 
rike, som går under navnet Kristent 
Nettverk (videre omtalt om KN), selv 
om de ti voksne herrene jeg møtte på 
Gullbotn kurs- og konferansesenter, ikke 
går med på at de er Kristent Nettverk.

Et Herrens arbeidslag
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Noralv: Nei. Det korrekte vil være å si at 
KN er en stiftelse, en juridisk person som 
arbeider sammen med oss og gjør alt vi 
vil. (Latter) Nei, KN er altså en stiftelse 
som vi har for å ha et ryddig forhold 
til myndighetene i det samarbeidet vi 
har som tjenestegaver sammen. Det vi 
ønsker å si med å formulere oss sånn, 
er at vi vet at det er en menneskelig 
tendens til å lage organisasjoner og 
kirkesamfunn og å ha sin identitet i 
det. Det tror ikke vi er rett. Det teamet 
da, som utgjør KN, er en samling av 
forskjellige tjenestegaver som opplever 
at Gud har satt de sammen for å arbeide 
for at Guds rike skal gå fram. Det er sånn 
vi tenker og føler det er viktig å hjelpe 
folk til å forstå. Det er så lett å tenke 
organisasjon/kirkesamfunn og så får 
en et slags elske og hate-forhold til den 
organisasjonen. Vi er ikke interessert i 
det.

FOLK: Sammensetningen av dette teamet 
er ikke helt fast. Går det an å si hvem er 
det som jobber sammen i teamet nå?

Noralv: Det går an å si at dette er teamet 
nå. Eller at dette er kjerneteamet nå, men 
det er vanskelig, altså!

Erling: Ja, for vi trekker stadig inn andre 
til ulike tider.

Noralv: Men de som møtes på denne 
typen samlinger som i dag er de som 
er her nå.

Erling: Når vi ser tilbake bare noen få 
år, så har det vært en veldig utvikling og 
forandring og utviding i teamet vårt her. 
Vi har jo Jan Sigve her, som er den nyeste 
blant oss og som viser at vi er i vekst. 
Det er ikke noe som er fastlåst men det 
vokser og utvides.

Noralv: Det er ikke så veldig mange år 
siden det bare var meg og Erling! 

Erling: Da var alt mye enklere, vet du! 
(Latter)

FOLK: Kan dere kort fortelle historikken 
til det apostoliske teamet?

Erling: Det begynte med at Noralv og 
jeg møttes. Vi kjente en hjerteknytning 
og vi begynte å utvikle et vennskap. Vi 
hadde da også kontakt med tjenestegaver 
utenom, større enn oss selv, som gjorde 
at vi bare begynte å arbeide sammen.

Noralv: Det var et kall til et oppdrag 
som førte oss sammen. Så fant vi 
en gjenklang hos hverandre og en 
felles visjon. Vi fant også at vi beriket 
hverandre og utfylte hverandre og vi 
kom til en visshet om at Gud hadde kalt 
oss til å arbeide sammen. Og så begynte 
det å vokse ut fra det. Jeg er glad i deg, 
Erling! (Latter) Nå kjente jeg det veldig 
sterkt! (Mer latter)

FOLK: Hvor mange år har dere jobbet 
sammen?

Noralv: Vi begynte i 1981.

Erling: Og de andre brødrene (de andre 
tjenestegavene) vi jobbet sammen med 
møtte vi i 1975.

Noralv: Men Knut kom jo ganske tidlig 
inn i bildet, i 1984. Det er 20 år!

Knut: Du kan si at det var først da det 
begynte å skje noe… (Latter)

Noralv: Og du, Per Erik, ble med 
i 1985?

Per Erik: I 1982.

Knut: Terje kom jo også med i 1984.

Morten: Og Per Arne og meg i midten 
på 80-tallet.

Erling: Vi har arbeidet sammen i mange 
år. Jeg tror det er ganske enestående at 
så mange av oss har arbeidet så tett og 
så godt sammen i så mange år. Og vi har 
det gøyere og bedre enn noen gang før.

Jesu disipler

I A.B.Bruce sin klassiske bok 
”The Training of the Twelve”, 
finner du et studium av disiplene 
og Jesu trening av disse. Du 
kan laste ned boken gratis på 
www.folk.as

Gullbotn

Gullbotn kurs- og konferansesenter, 
tidligere Gullbotn turistheim 
som ligger en halvtimes kjøretur 
utenfor Bergen, ble kjøpt av 
Kristent Nettverk og Kristent 
Fellesskap i samarbeid i 2001. 
Bygningene og området rundt er 
kontinuerlig blitt oppgradert og 
er i dag mye brukt til ledertrening, 
mindre nasjonale og internasjonale 
konferanser og kurs i regi av KN 
og KF. Det apostoliske teamet har 
kontorer i bygget og bruker stedet 
det som møtested for drøftinger og 
planlegging.



FOLK 4 - 2004 SIDE 11

Noralv: Vi har det bedre og verre enn vi 
har hatt det noen gang! (Latter)

Erling: Det er noe av det som gjør at vi 
kan jobbe sammen slik vi gjør, at vi tåler 
å ha noen konflikter. Vi liker det ikke. 
Jeg tror ingen av oss liker det når vi av 
og til har slike motsetninger, men det er 
den prisen vi må betale for å ha et ekte 
forhold. Vi ønsker ikke å sope ting under 
et teppe. Vi er ikke de som går rundt 
bøygen, men vi har lært å være ærlige 
og ta opp ting. Så får vi heller ta en liten 
konfrontasjon og av og til en kollisjon… 

Noralv: Så må vi tenke over ting og så 
tar vi det opp igjen og finner ut av det og 
akkurat den biten er viktig.

Knut: Men vi liker bedre når det er de 
andre som kolliderer… (Latter)

FOLK: Hvor ofte er dere sammen på 
denne måten her i løpet av et år?

Morten: 12 – 14 dager i løpet av et år.

Terje: Vi er sammen 2.hver måned

Erling: Noen ganger flere ganger i 
måneden

Noralv: Og opp til tre døgn i slengen, så 
det er en del, altså

Erling: Og så er to og tre (av oss) 
sammen mye innimellom.

Noralv: Så har vi jo selvsagt bibelukene, 
og vi reiser en del sammen og møtes til 
nasjonale eldstesamlinger to ganger i 
året. Så vi er en del sammen!

FOLK: Du bruker uttrykket ”en samling 
av tjenestegaver som Gud har satt 
sammen for Guds rikes sak”, Noralv. 
Er det en presis beskrivelse av hva et 
apostolisk team er?

Noralv: Ja, det synes jeg.

FOLK: Går det an å si noe mer om hva 
den tjeneste for Guds rikes sak er?

Noralv: Det er klart at det som gjør at vi 
er et team er at vi har felles verdier. Og vi 
har en felles visjon og et felles oppdrag. 
Og at vi har funnet at Gud har kalt oss 
til det samme og satt oss i sammen for å 
gjennomføre det oppdraget.

Knut: Men jeg tenker også på at vi 
ofte bruker utrykket ”det apostoliske 
arbeidet” som omfatter mye mer enn oss 
som jobber sammen som tjenestegaver. 
I det apostoliske arbeidet inkluderer 
vi alle som ønsker å stå med i dette 
arbeidet. Sånn at hvis en definerer KN 
som et navn på det apostoliske arbeidet 
(også), så omfatter KN mange flere enn 
oss her.

Erling: Men vi liker ikke å gjøre for 
mye av det, for det ligger så veldig 
nært en kirkesamfunnstenkning. 
Det er så naturlig for det naturlige 
religiøse mennesket. Derfor ønsker vi 
å gjøre alt vi kan for å motvirke den 
naturlige tendensen. Det som Knut 
sier her er et bibelsk uttrykk, hvor 
du har menighetene og så har du det 
apostoliske arbeidet, som vi finner 
(det uttrykt) i apostelgjerningene. 
Men det er veldig mange kristne 
som ikke forstår dette og derfor så 
har vi et kommunikasjonsproblem. 
Vi har en stor utfordring i å forklare 
og formidle dette fordi folk kjenner 
bare til kirkesamfunnsverdenen og 
institusjonalisert kristendom. Det er 
rammeverket deres. Vi er relasjonsbasert 
og det er Gud som har knyttet oss i 
sammen. Han har gitt oss disse felles 
verdiene, felles visjon og felles oppdrag, 
som er en åndelig ting. Det er ikke noe 
som er organisert. Det er ikke noe som 
er institusjonalisert. Det er et liv! Det 
er et organisk forhold. Vi er venner, 
vi er brødre, og så er vi apostler og 
evangelister og forskjellig sånt. Men det 
er Gud som har ført oss sammen og vi 
jobber sammen.

Noralv: Vi er et arbeidslag.

Teamarbeider

Noralv 
Askeland

Apostel, lærer og leder av Guds 
nåde.  Mange har fått sine øyne 
åpnet for Guds plan gjennom 
Noralvs undervisning  og mange 
har fått hjelp til å se hva dette 
betyr for deres liv gjennom  
hans veiledning. Noralv er 
bondesønn og lærerutdannet med 
bedehusbakgrunn  fra Frekhaug i 
Nordhordland. Var med og startet 
Kristent Fellesskap i  Bergen, og 
Kristent Nettverk sammen med 
Erling. I dag er han involvert i  
mange menighetsplantingsprosjek
ter i inn og utland og ut fra basen 
i Manila  arbeider han og hans 
Tone med filippinske og kinesiske 
kristne for å nå  en hel verdensdel 
for Jesus.

Teamarbeider

Erling 
Thu

Profet  og 
poet. ”En
enkel  
l a n d s e n s  
gutt” liker han å kalle seg, 
oppvokst på Jæren som han er. 
Har vært aktiv forkynner i mer 
enn 40 år, først i pinsebevegelsen, 
siden i Sarons  dal, til han begynte 
å arbeide sammen med Noralv. Er 
en del av  lederskapet i Kristent 
Fellesskap, Bergen og leder KN 
sammen med Noralv. Har  gitt 
ut flere diktsamlinger og annen 
litteratur, blant annet den aktuelle  
undervisningsserien ”Finn din 
plass”. Du er aldri lenge sammen 
med Erling før hans hjerte flyter 
over med lovprisning av hans  
”sjønne” Solveig!
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Erling: Vi er et arbeidslag! Det er et 
godt uttrykk. Og vi er sammen om Guds 
arbeid.

Terje: Derfor er heller ikke teamet 
noen lukket enhet. Det er et dynamisk 
arbeidsfellesskap. 

Erling: Så er det innimellom mange 
team i teamet. Til forskjellige tider og 
til forskjellige oppdrag, så det er veldig 
fleksibelt.

FOLK: Kan dere gi eksempler?

- Terje er jo ett team! (Latter)
- Og Noralv er ett team (Mer latter)

Erling: Nå har vi jo nettopp hatt en 
profetisk helg (holdt på Gullbotn, 
arrangert av KN). Da har profetene 
fungert som et team den helgen. Forrige 
helg var det en evangelisthelg, og da 
var det evangelistene som arbeidet 
sammen. Og så jobber vi til forskjellige 
tider på forskjellige plasser i forskjellige 
samlinger. Det er veldig sjelden vi 
er alene, vi jobber to og tre og flere 
sammen.

Noralv: Du kan si at når teamet er 
samlet sånn som det her, er det jeg som 
leder det. Men da den delen av teamet 
som hadde evangelist-helgen (arbeidet 
sammen) var det Arne som ledet det. Da 
det var profet-helge nå så var det Tony 
(Ling) og Erling som ledet det. 

FOLK: Du sier Erling, at dere er 
ikke en organisasjon, men at dere er 
relasjonsbasert. Hvorfor er relasjoner 
så viktig? 

Erling: Fordi det er både et mål og et 
middel. Gud er en relasjonsgud. Han 
er Fader, Sønn og Hellige Ånd. Og 
hele målet for historien ender opp i en 
relasjon hvor Gud bor iblant folket sitt. 

Noralv: Derfor er det veldig naturlig å 
ha det underveis og! (Latter)

Erling: Det er altså grunnleggende i vår 
forståelse av hva Guds forsamling er og 
hva Gud ønsker, av hvem Gud er og hva 
Gud gjør. Vi kommer ikke unna det og vi 
må leve i samsvar med det.

Noralv: Det går tilbake til hele vår 
forståelse av menighet, der menighet 
er relasjoner mellom mennesker som 
forholder seg til hverandre med Jesus 
som hode. Det er ikke tilhørighet 
til en organisasjon, til et navn, til en 
møteplass eller et program, men det er 
mennesker som du hører sammen med, 
et paktsforhold til mennesker som du 
lever ut. Og det veldig stor forskjell på 
det, og på det å være en møtegåer i et 
kristelig opplegg.

FOLK: Men dere er jo ikke en menighet? 
Hvorfor gjelder dette på samme måte for 
dere?

Noralv: Nei, vi er menighetens 
forlengede arm ut til et arbeid som går ut 
over det menigheten kan gjøre – nådens 
lange arm! (Latter)

FOLK: Dere kunne jo arbeidet ut fra 
hvert deres kontor, med saksbehandling 
via e-post og utvekslet dokumenter… 
Hva hadde gått tapt hvis dere hadde 
jobbet på en slik måte?

- Det var vel at ingen leste e-mailen! 
(Latter)

Erling: Det er ingenting som kan erstatte 
den personlige kontakten. Det vi hadde 
gått glipp av er nettopp denne latteren. 
Du kan ikke le på e-post. Det er ikke 
det samme med et smilefjes i en mail… 
Du kan ikke ha det samme fellesskapet. 
Det er ingenting som kan erstatte det å 
være sammen ansikt til ansikt, det å le 
sammen, å ha det gøy i sammen, det å 

Tjenestegavene

”Tjenestegaver” er fellesbetegn-
elsen på de gaver Jesus gav til 
menigheten; apostler, profeter, 
hyrder, evangelister og lærere. 
Efeserne 4:12-13 sier at ”han gjorde 
det for å utruste de hellige så de 
kan utføre sin tjeneste, og Kristi 
legeme kan bygges opp, for at 
den skal føres til modenhet inntil 
vi alle når fram til enheten i troen 
på Guds Sønn og i kjennskap til 
ham, og vi blir den modne mann, 
som har nådd sin fulle vekst og 
har fått hele Kristi fylde.” (Se 
også 1.Kor.12:28.) Det apostoliske 
teamet som omtales her er en 
samling av mennesker som tjener 
på denne måten.
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spise sammen, utfordre hverandre. Det 
er noe i denne menneskelige kontakten 
som ikke kan erstattes.

Terje: Reelt teamarbeid betyr jo 
trygghet, tillit og åpenhet. Og det skapes 
kun gjennom denne relasjonen, uten at 
det er organisert. Det bare skjer. 

FOLK: Kan dere sette navn på flere 
verdier dere ser i fellesskapet dere har 
sammen, ved siden av åpenheten og 
tålestyrken?

Arne: Du har den siden at det er et 
utrustende fellesskap. Det er forskjellige 
tjenestegaver som står sammen og det 
skjer en apostolisk utrustning hvor vi 
vokser og gjør hverandre gode. Det er 
stimulerende og utfordrende og jeg føler 
du blir bedre til å gjøre det Gud har kalt 
deg til. Får en større dimensjon, et større 
og videre perspektiv på det du gjør. 

Morten: Det er et vern også. 

Noralv: Mangfold er en verdi for oss. 
Vi må ikke være like. Og fordi vi er så 
forskjellige blir det en del utfordringer 
som vi må ta. Så må vi komme 
gjennom det og fremdeles verdsette og 
virkelig kanskje enda mer sette pris på 
forskjellene.

Terje: Vennskapet, i hvert fall når 
du bor såpass langt unna (Terje bor 
i Vesterålen), er en oase, i en ellers 
utfordrende hverdag med masse 
utfordringer som du har. Så selv om vi 
arbeider mye sammen når vi er her, så 
er det en slags oase i å være venner og 
sammen, som gjør at det gir en ny energi 
til å gå videre.

FOLK: Dere setter ord på åpenheten, 
tålestyrke, utrustende, utvidende, 
vernende, mangfold, vennskap, er det 
andre verdier? Dere har jo satt ord på 
det med latteren…

Teamarbeider

Terje 
Dahle

Brobygger og strateg. Terje har 
arbeidet trofast og langsiktig i 
vår nordligste landsdel og er blitt 
belønnet med noe så sjeldent (på 
de kanter) som flere voksende 
menigheter, bl.a. på Sortland, 
Øksnes og i Harstad. Er utdannet 
sykepleier, jobbet tidligere i Telenor 
og forlater denne våren oppgaven 
som ledende eldste i Kristent 
Fellesskap Sortland for å være med 
og bygge menighet i Trondheim 
sammen med sin Lise.

Teamarbeider

Knut 
Gudergod 
Osland

Profet og provokatør. Dyktig 
forkynner, skribent og 
verdsatt veileder med sine 
skarpe observasjoner og klare 
tilbakemeldinger. Knut er bygutt 
fra Porsgrunn med Frelsesarme-
bakgrunn. 18 år gammel reiste 
han og hans kjære Elisabeth fra 
Østlandet for å tjene Gud på 
vestsiden av Langøya i Vesterålen. 
Knut gjør radikale valg.

"…det går tilbake til hele vår forståelse 
av menighet, der menighet er relasjoner 
mellom mennesker som forholder seg 
til hverandre med Jesus som hode. Det 
er ikke tilhørighet til en organisasjon, 
til et navn, til en møteplass eller et 
program, men det er mennesker som 
du hører sammen med, et paktsforhold 
til mennesker som du lever ut…"
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Erling: Ja, du må ha med det! Du vet 
det at noen av oss vet hva det er å være 
alene. Noen av vet hva det er å prøve å 
tjene Gud i andre sammenhenger hvor 
du på en måte er overlatt til deg selv. 
Slike ting gjør at vi setter ekstra pris på 
å ha dette åpne, gode, trygge forholdet 
som vi har. At vi får hjelp. Vi utfyller 
hverandre. Du er ikke alene. Bare det å 
vite at jeg er ikke alene! Jeg har noen som 
står med meg. Jeg har noen jeg kan dele 
hjertet med. De trenger ikke være enige 
med meg, men jeg kan få tømme det ut 
og få tilbakemeldinger. Jeg har noen som 
kan være med og bære byrdene mine. Vi 
kan glede oss sammen. 
 Jeg vet hva det er å være alene. På 
en måte tror du at du kanskje ikke at du 
er det, men så opplever du plutselig at 
hele verden raser rundt sammen rundt 
deg, for realiteten var at du stod alene.

FOLK: Hva er det som gjør deg så trygg 
på at det ikke skal skje her?

Erling: Det er det som Gud har vist 
oss! Det er vår forståelse av pakt, 
vår forståelse av hva Gud vil ha. Vår 
forståelse av hvordan Gud arbeider. 
Hvis for eksempel Noralv og jeg har hatt 
noen konfrontasjoner, så kan ikke jeg 
tenke tanken for min egen del, jeg kan 
heller ikke tenke meg at Noralv tenker 
tanken, at vi går fra hverandre! Det er 
ikke en opsjon. Den muligheten er ikke 
til stede! Det er avskrevet. For hvis vi 
skulle gjøre det, da ville jeg føle at jeg 
ikke har noen troverdighet igjen. For da 
fornekter jeg alt jeg står for, alt jeg tror 
på, alt det Gud har vist meg. Jeg har ikke 
noe alternativ! Jeg må løse dette. Jeg må 
jobbe meg gjennom dette. Det kan føles 
smertefullt og av og til ser du ikke noen 
vei ut heller, men du vet bare at det her 
må vi løse. Det er ikke noe alternativ. Vi 
må jobbe oss gjennom det! 

Noralv: Nå er det helt hypotetisk at han 
bruker meg som eksempel! (Latter)

Erling: Dette har med vår forståelse av 
pakt å gjøre.

Noralv: Hvis vi kan bringe inn to 
aspekter, så er det det som på engelsk 
heter ”accountability”, som igjen betyr 
at vi tar ansvar for hverandre. Det er 
to sider ved dette som er viktig. Vi 
verdsetter autoritet, men vi verdsetter 
det å stå til regnskap for brødrene også. 
Så vi alle står til regnskap for de andre. 
Det betyr at de andre tar ansvar for å 
hjelpe oss. Slik at når vi har åpnet livene 
opp for hverandre og sagt at jeg vil stå til 
regnskap for dere med alt det jeg er, så 
opplever jeg og at det blir tatt et ansvar 
for meg med alt jeg er. Det der er en 
fantastisk velsignelse. 

Terje: Den historien vi har er jo lang 
nok til at vi har fått testet det ut. Det 
ikke noe vi fant på i fjor og så skal vi 
teste det ut nå. Men vi gjort mange års 
erfaring hvor vi har fått testet ut på ulike 
områder i våre live. Vi har prøvd det og 
erfart at brua holdt mellom oss nettopp i 
utfordringene.

Erling: Det er riktig det. Både i indre 
press og i ytre press som har vi har vært 
utsatt for. Det har vært nok av de ytre 
pressene og, for å løse opp dette tette 
forholdet og den gode måten å arbeide 
på. Så ved Guds nåde er vi fremdeles 
sammen. Og vi er tryggere på hverandre 
enn noen gang før.

Noralv: Det er helt klart at det en fiende 
som ikke liker den tryggheten som 
dette her er et uttrykk for. Vi har hatt 
angrep utenfra som har forsøkt å skille 
oss. Og vi har opplevd ting på grunn 
av reaksjoner hos oss selv, som kunne 
ført til at vi skiltes. Men ved Guds nåde 
har vi sett noe som er sterkere enn alt 
det der og som uttrykkes i pakt, som er 
kjærlighet i praksis. En kjærlighet som 
ikke tar slutt. 

Terje: Så har vi hatt en veldig sterk 
forkynnelse om korset, om å være en ny 
skapning, en teologi, som gjør at vi har 
fått testet oss selv i det vi har forkynt, i å 
ta korset opp og leve et nytt liv.

Konflikter

Bibelen viser oss hvordan Guds 
tjenere i den første kristne tid 
arbeidet sammen, først med 
Jerusalem som base og siden 
med Antiokia, Efesus og Roma 
som sentrale plasser i Paulus og 
de andre apostlenes tjenester. I 
Apostelgjerningene 15 er vi vitne 
til en forsamling ikke nevneverdig 
preget av ”konfliktvegring”. I 15:7 
leser vi at ”etter en heftig diskusjon” 
reiste Peter seg for å la sin visdom 
bringe klarhet i debatten. Men den 
samme Peter ble tydeligvis kraftig 
konfrontert av sin kollega Paulus, 
da han ikke var klar i forhold til 
de hedningekristne i Antiokia. 
Paulus sier det selv slik: ”Da Kefas 
(Peter) kom til Antiokia, sa jeg ham 
imot, like opp i ansiktet, for hans 
opptreden hadde dømt ham.” 
(Gal.2:11) Et annet sted finner vi til 
og med at apostlene velger å reise 
hver sin veg, uten at det derved 
hadde sluttet å jobbe i samme 
tjeneste for samme sak. ”Det ble 
så skarp strid mellom dem at de 
skilte lag”, står det om Paulus og 
Barnabas, på grunn av uenighet 
om Johannes Markus (Ap.gj.15:36-
39). I Paulus sine brever finner vi 
at Johannes Markus senere ble en 
kjær bror og medarbeider. (Kol.4:
10, 2.Tim.4:11, Filem.1:24)
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FOLK: Det er klart at det er en verdi i 
åpenhet, en verdi i fellesskap, men det er 
også en pris i å leve åpent? Erling sier at 
det er godt å ikke stå alene, men det er vel 
også en pris en må være villig å betale for 
å stå sammen?

Noralv: Det kommer av vår forståelse 
av Gud igjen. Gud er lys. Og vi kan ikke 
fornekte den Gud er. Det livet vi har fått 
er et liv i lyset. I alt det vi snakker om 
her så er det dette at Gud er fellesskap 
og Gud er lys. Det er så grunnleggende 
i hvem Gud er, den Gud vi har møtt og 
som har forandret livene våre. 

FOLK: Er det riktig å si at det å leve i 
det lyset og i det fellesskapet, er et stadig 
valg?

Morten: Det er et grunnleggende valg 
som du må bekrefte hele tiden.

Erling: Vi har tatt denne grunnleggende 
beslutningen, men så er det det elementet 
som Jesus sa om å daglig ta korset opp 
og følge ham.

Morten: Det er det eneste alternativet 
vi ser også!

FOLK: Kan dere si noe om hva dere ser 
som faren og utfordringen i det å stå 
alene? Hva er det man utsetter seg for?

Noralv: Det å stå alene er i seg selv i 
motsetning til Guds natur! Og det betyr 
at du med en gang åpner dørene for en 
fiende til å lure deg. Så for oss er det helt 
utenkelig.

Morten: Og det er et feil uttrykk for 
Gud! 

Noralv: Jesus sa at evangeliet om riket 
skal forkynnes til et vitnesbyrd. Det 
vitnesbyrdet kan aldri uttrykkes av en. 
Det vitnesbyrdet må være tre eller flere. 

Terje: For oss er det noe mye mer 
grunnleggende enn at det bare er en 

trend i tiden eller at det er populært i 
samfunnet. Det har sin rot i Gud. Det 
handler ikke om hva som er moderne og 
trendy rundt oss.

Jan Sigve: Jeg tenker at faren er at du 
kan havne ut i svermeri og egoisme. 
Jeg ser i hvert fall selv på mange av 
tjenestegavene som står alene at, kjære 
Gud, så mye farligere det egentlig er!

Per Arne: Jeg tror det er fare i det at 
du aldri vil ha et nøkternt eller rett bilde 
av deg selv. Du trenger hele tiden den 
justeringen du får gjennom andre. 

Terje: Jeg tror det Per Arne sier om 
selvinnsikt er en viktig side. For det 
skaper et mangfold. Du ser din egen 
utrustning og du ser din begrensning. 
Både at du trengs og du ser behovet for 
andre, som gjør at det blir et mangfold i 
alt det Gud gjør.

FOLK: Er det en utfordring å få et 
team til å fungere både korrigerende og 
bekreftende, både på en sunn måte hjelpe 
en å se ens begrensninger og finne en 
bekreftelse i den nåde Gud har gitt deg? 
Kommer en slik balanse av seg selv?

Morten: Et team må ledes og gis en 
retning. Normale gode kristne ledere 
vil naturlig ha med begge sidene, både 
å oppmuntre og formane.

Terje: Jeg tror nok at nettopp det at vi 
bruker såpass mye tid sammen gjør at 
det gir rom til at begge delene er der. Vi 
er ikke bare innom og møtes i sak, men 
møtes som brødre og som venner. Og i et 
sånt klima med en stor trivselsfaktor, er 
det også den der reelle tilbakemeldingen 
som gir en rett selvinnsikt, men også 
trygghet til å stå på selv. Det skaper et 
klima for vekst. Det er mer enn bare et 
arbeidsfellesskap og en saksorientert 
agenda.

Erling: Jeg tror at det er ingenting som 
kommer av seg selv, av sånne gode ting. 
Det må dyrkes og kultiveres fram. Det 

Teamarbeider

Per Erik 
Olsen

Profet og inspirator. Per Erik har 
et stort  hjerte og stor tro og er 
(og har vært) en oppmuntring til 
mange  skrøpelige begynnelser. 
Den tidligere pølsemakeren 
og fagforeningsmannen  fra 
Fredrikstad var også ledende 
eldste i Kristent Fellesskap i Skien 
en  del år, før han flyttet til Bergen, 
hvor han når bor med sin Irene. 
Per  Erik har også administrasjon 
av KNs arbeid som oppgave.

Teamarbeider

Arne 
Skagen

Evangelist og Guds parabolantenne. 
Hører og ser fra Gud. Mange er 
vitnesbyrdene om menneskers 
møte med Gud, gjennom Arnes 
tjeneste. Branningeniøren er kalt 
av Gud til å sette Guds menighet 
i brann for evangeliet. Fokuset er å 
utruste de hellige så de kan vinne 
mennesker for Gud. Arne og hans 
Kjersti reiser ofte sammen i inn- 
og utland for å tjene Gud, men er 
bosatt i Bergen.
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er nesten bare ugress som vokser av seg 
selv! (Latter) Alle gode frukter og vakre 
ting trengs å odles og dyrkes og det er et 
arbeid som må gjøres. Det er noe som må 
prioriteres og jobbes med, både å åpne 
opp og gi andre tilgang i våre liv. 

FOLK: Det lett å tenke at det ville være 
så mye mer effektivt å jobbe selvstendig. 
At det er tungt å jobbe fellesskap og dele 
med andre. På hvilke måter gjør teamet 
både arbeidet og den enkelte av dere mer 
effektive?

Per Arne: Et praktisk eksempel på 
det er (hvordan vi jobber i menigheten) 

i Bergen, hvor Morten og jeg jobber 
sammen. Der du på den ene siden kan 
si at når du jobber sammen må du være 
samkjørt. Det krever kommunikasjon, 
som tar tid. Men det hindrer deg også 
fra å kjøre solo og ta enkle løsninger. 
Samtidig er det sånn at mine og våre 
svake sider blir dekket opp. Du kan få 
lov til å fungere i det du er god på og 
la vær prøve å ”være alt i alle”, la vær 
å prøve å dekke områder hvor du ikke 
har nåde. Vi er forskjellige, vi har nåde 
på ulike områder, vi har svakheter på 
ulike områder, men det er en velsignelse 
i det å jobbe sammen, som langt overgår 
”prisen” det er å kommunisere. 

Relasjonsbasert

Joh.15:12-15 Og dette er mitt bud: 
Dere skal elske hverandre som jeg 
har elsket dere. Ingen har større 
kjærlighet enn den som gir sitt 
liv for sine venner. Dere er mine 
venner hvis dere gjør det jeg 
befaler dere. Jeg kaller dere ikke 
lenger tjenere, for tjeneren vet ikke 
hva hans herre gjør. Jeg kaller dere 
venner, for jeg har sagt dere alt jeg 
har hørt av min Far.

Latter

Vitenskapsmenn har studert 
virkningen av latter på mennesker 
og har funnet ut, blant flere ting, 
at latter har en dyptgripende 
og umiddelbar virkning på 
nær sagt alle viktige organer I 
menneskekroppen. Latter reduserer 
helseskadelige spenninger og 
avspenner muskulatur i tillegg 
til å trene kroppens mest vitale 
organer. Det sies at latter, til og 
med når det er påtatt, virker 
positivt på oss, mentalt og fysisk.
Tan, P. L. (1996, c1979). Encyclopedia 
of 7700 illustrations (Garland TX: 
Bible Communications)
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Terje: I alt arbeidet så har vi jo med 
folk å gjøre og vi sikrer oss mot å gjøre 
bommerter fordi vi får saken belyst når 
vi er sammen. Det er alltid lettere å 
gjøre en sak skikkelig første gang, enn 
å drive å rette opp feil fordi vi blir for 
ensidige når vi er alene. Så jeg tror at 
det er mer effektivt på lang sikt, selv om 
det i perioder kan oppleves tungvint. 
Det hadde vært raskere å gjøre det 
alene. Men ved at vi er flere og får ting 
belyst, så vet vi at vi har en bredde i 
beslutningene som sikrer oss framdrift 
uten ”brannslukningene”. Ikke minst 
fordi vi har med folk å gjøre, er det viktig 
å gjøre ting rett.

Erling: Men det har og med at vi har 
en annen forståelse av effektivitet. Fordi 
vi måler ikke effektivitet i ytre aktivitet. 
Effektiviteten er knyttet til noe som 
skjer blant folk. Vi arbeider med folk 
hele tiden; det er forsamling, det er 
Kristi kropp, det er å bygge ”steiner” i 
sammen. Alt arbeidet vi har, oppdraget 
fra Gud, det har jo med mennesker å 
gjøre. Å føre mennesker til Gud og føre 
mennesker sammen. Da er den eneste 
måten vi kan være effektive på, å leve 
det livet selv. Hvis vi ikke lever det livet, 
kan vi være veldig effektive i mange 

Teamarbeider

Oddmund 
Ro

Entreprenør og bygningsmann i 
Guds rike. Oddmund er en trofast 
medarbeider og veileder, noe ikke 
minst mange søsken i andre land, 
bl.a. Filippinene har fått erfare. 
Hans visdom og kjærlighet til 
mennesker har satt dype spor i 
manges liv. Oddmund og hans 
Bente bor på Sotra utenfor Bergen.

Teamarbeider

Morten 
Askeland

Inspirator og trosbygger. Leder 
i dag menigheten  Kristent 
Fellesskap i Bergen (sammen med 
bl.a. Per Arne). Morten er også  
fra Frekhaug og har kristendom 
hovedfag fra NLA, med 
vekkelseshistorie  som fordypning. 
Mortens humør, trosgnist og 
ukuelige stå-på vilje er en  drivende 
kraft i menigheten og i KNs arbeid. 
Morten er en mye benyttet som  
forkynner i konferanser omkring 
temaer som menighetsplanting, 
cellegruppe  og ledelse. Morten er 
gift med Gerd.
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Pakt

Alt Gud gjør, gjør han på grunnlag 
av pakt. Vi er hans barn, vi som tror 
på hans Sønn, på grunnlag av den 
nye pakt (Jer.31:31-33 og Luk.22:20). 
Israelsfolket hadde sin sikkerhet 
som Guds folk i Sinaipakten, og 
den igjen ble inngått på grunnlag 
av Abrahams-pakten. Selv Adam, 
det første mennesket, stod i pakt 
med Gud og ble sett på som en 
paktsbryter, da han brøt det ene 
budet Gud hadde gitt, om ikke å 
spise av kunnskapens tre. (Hos.6:7 
NB) Men ikke bare setter Gud alle 
relasjoner med mennesker innenfor 
rammeverket av pakt, Guds folk 
er naturligvis et paktsfolk også i 
relasjonene til hverandre. Av de 
10 bud Israel fikk, og som var 
grunnlaget for Sinai-pakten, gikk 
4 på forholdet Gud-menneske, 
mens de 6 andre gikk på forholdet 
menneske-mennesket. Jesu ene bud 
i den nye pakt er: ”Dere skal elske 
hverandre. Som jeg har elsket dere, 
skal også dere elske hverandre.” 
(Joh.13:34) Og pakt er kjærlighet 
i praksis.

Åpenhet

”Og dette er det budskap vi har hørt 
av ham og forkynner dere: Gud er 
lys, og det er ikke noe mørke i ham. 
Dersom vi sier at vi har samfunn 
med ham, men vandrer i mørket, 
da lyver vi og gjør ikke sannheten. 
Men dersom vi vandrer i lyset, 
likesom han er i lyset, da har vi 
samfunn med hverandre, og Jesu, 
hans Sønns blod renser oss fra all 
synd.” 1.Joh.1:5-7

Må dyrkes

Det er interessant å se at menneskets 
første oppdrag, før syndefallet, på 
Guds nyskapte jord, var å dyrke og 
vokte hagen. Dette oppdraget (som 
også henger sammen med det å 
bli mange, fylle jorden og legge 
den under oss) kalles ofte for ”det 
kulturelle mandat”. Det gode, det 
som er etter Guds vilje, må dyrkes 
fram. Bare ugress kommer av seg 
selv… (1.Mos.1:28 og 2:15) 

slags religiøse aktiviteter og effektive i å 
organisering og effektive i veldig mange 
ting som kan se veldig flott ut, men det 
er ikke sikkert at vi er effektive i å knytte 
folk opp til et nærere liv med Gud og et 
nærere forhold til hverandre. Og hvis 
vi ikke er effektive i det, så er vi ikke 
effektive i det hele tatt! For alle de andre 
ytre såkalte effektive tingene og måten 
som effektivitet normalt blir målt etter, 
er ikke det vi eller Gud ser etter. Det er 
ikke det som er det vesentlige.

Per Arne: En annen veldig praktisk 
vinkling på det som best kan 
illustreres gjennom cellegruppene, 
men som og skjer i den settingen her, 
er den utrustningen (av det enkelte 
teammedlem) som skjer i et team. I en 
cellegruppe, hvor du har en leder og 
du har noen som er under opplæring, 
så skjer det en stadig utrustning fordi 
det er et teamarbeid. Det skjer en stadig 
pågående opplæring av nye. Og det skjer 
jo også i en teamsetting som hos oss her, 
siden teamet ikke er statisk, men det 
er dynamisk. Det en stadig utrustning 
innad. Det er lærerikt å være i dette 
forumet, og det gjør det effektivt.

FOLK: For ledere som står i et lokalt 
lederskap, som forstår at de tjener for 
isolert, de forstår at som lederskap så 
representerer de ikke det de var ment 
å representere, så de trenger å arbeide 
sammen. Er det da fort gjort å få det 
teamklimaet dere har?

- det skjer gjennom håndspåleggelse… 
(Latter)
- tar to til tre uker (Mer latter)
- ja, du gjør jo mye på en ettermiddag, 
kan du si… (Enda mer latter)

Noralv: Det tar tid!

Erling: Ja, det er et livsprosjekt.

Noralv: Det er et valg en må gjøre for 
å kunne betale prisen og så vil en nyte 
fruktene, og da kan en ikke tenke seg 
noe annet!
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Teamarbeider

Per Arne 
Gjerde

Forkynner, lærer og beundrer av 
Gud. Du skal ikke ha bedt sammen 
med Per Arne særlig lenge før du får 
et møte med Guds storhet og Guds 
trone. Har universitetsbakgrunn, 
jobbet i offentlig administrasjon og 
næringsliv, og ledet sammen med 
sin kone, Elin, Kristent Fellesskap 
i Tromsø noen år, før de kom 
tilbake til Bergen for å ha tilsyn 
med menigheten der, sammen med 
Morten og de andre eldste. 

Teamarbeider

Jan Sigve 
Hystad

Evangelist og gjøgler. Jan Sigve 
er en tjener for  evangeliet som 
går andre veier og han er den 
sist ankommet i teamet.  Sammen 
med sin Astrid samler han 
hundrevis av barn og voksne til 
sine  månedlige barneshow på 
Stord, hvor de også bor. Sammen 
arbeider de med å  etablere en 
ny menighet på øya og har nær 
kontakt med andre tilsvarende  
grupper i Sunnhordland og på 
Bømlo. Jan Sigve har bakgrunn fra 
barne- og  evangeliseringsarbeid i 
Sarons Dal.

Terje: Men det klart at det med å ha en 
felles visjon og felles verdier og felles 
oppdrag ligger i bunnen. Det hjelper 
oss veldig. Du kunne ikke holdt på med 
team med hvem som helst.

Noralv: Nei, du kan ikke ha et team 
med folk som har forskjellige verdier 
eller forskjellig oppdrag. Det vil bare bli 
konflikter.

Terje: Og de konfliktene vi har, går ikke 
på de grunnleggende tingene. Derfor så 
vet vi at vi kan løse dem.

FOLK: Arbeidet dere leder vokser og 
teamet utvides. Ser dere for dere at 
samme måten å jobbe på vil fungere når 
dere er dobbelt så mange, eller ti ganger 
så mange?

Erling: Jeg ser for meg at vi trenger 
mange forandringer og at det vil komme 
mange forandringer. Jeg tror ikke at vi 
kan samles på denne måten i forhold til 
hele arbeidet i tiden framover. Jeg ser for 
meg at det blir mange apostoliske team, 
men at vi likevel arbeider sammen og 
at vi møtes. Jeg tror det er grenser for 
en vekst som ett apostolisk tilsyn kan 
betjene. Det tror jeg er lurt av oss å 
innse. Og jeg synes alt jeg ser konturene 
av det. Jeg tror ikke det er langt vekke, 
hvor vi ser noen nye steg og en ny 
utvikling i det. Jeg tror det da vil bli nye 
konstellasjoner av tjenester. Det kan bli 
en samling av apostler og en samling 
av apostler og profeter og lærere og det 
kan bli mange ulike samlinger på ulike 
nivåer, både regionalt og nasjonalt. Det 
er veldig mange slike muligheter og 
veldig mange forandringer som kan skje 
uten at vi forandrer de grunnleggende 
verdiene og den grunnleggende måten 
å arbeide på.

Noralv: Men akkurat i det du sier her 
nå, ligger det innbygd at oppdraget må 
være det samme og verdiene må være 
det samme, mens relasjonene vil variere 
i tetthet, om du vil, altså hvor nært det 
er. For det er en begrensning for hvert 
menneske for hvor mange du kan det 
tette, nære forholdet til, som vi bygger 
opp nå her. Og det er klart at med flere 

team kan vi arbeide på det samme hvis vi 
har det samme oppdraget og de samme 
verdiene, men relasjonene vil variere.

Erling: Og så har du dette med geografi 
og tid å gjøre. Verden er jo forholdsvis 
liten og vi har del i et stort internasjonalt 
arbeid. Vi er fra hverandre av og til i 
lange perioder av tid og det kan være 
stor geografisk avstand, men det gode er 
at nå har vi mange hjelpemidler som gjør 
at vi likevel kan kommunisere og holde 
kontakten. Når vi så møtes er knytningen 
der, det gode forholdet der og latteren er 
der og alt livet er der. Hvis vi bare tenker 
tilbake på hvordan Noralv og jeg var 
tett, nesten sagt, i både tid og geografi, 
så er det ikke slik i dag. Vi møtes ikke så 
ofte, vi ser ikke hverandre så ofte, vi er 
ofte langt, langt i fra hverandre.

Noralv: Av og til må vi kjempe for få 
den tiden som vi må ha.

Erling: Ja, så vi har andre utfordringer, 
men vi kan ikke gi slipp på denne 
grunnleggende måten å arbeide på, de 
grunnleggende gode relasjonene. Det vil 
det bare bli større og større utfordringer 
på, jo mer vi vokser. Vi trenger å finne 
nye måter å organisere oss på også i 
ulike grupperinger, for å ta vare på dette. 
Alt liv vokser og forandrer seg og gir seg 
ulike uttrykk til ulike tider, men livet er 
det samme.

TEKST: STEIN ØRNHAUG
stein@krinet.no
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Evangeliane avsluttar med 
oppdraget læresveinane 
fekk av Jesus om å gå ut 
i all verda og forkynna 
evangeliet for alle menneske 
og gjera alle folkeslag til 
disiplar. Apostelgjerninga 
er forteljinga om koss dei 
fullførte oppdraget dei 
hadde fått. Jesus brukte tid 
med dei tolv apostlane for å 
undervisa dei om Guds rike 
og førebu dei på å vera vitne 
i Jerusalem, Judea, Samaria 
og heilt til endane på jorda!

Då Jesus hadde fare opp til 
himmelen samla apostlane seg 
i bønn saman med ein flokk 

trufaste disiplar. Då pinsedagen kom, 
vart dei alle fylte med Den Heilage 
Ande. 120 individ vart døypte i Den 
Heilage Ande til å vera ein kropp! No 
kunne dei fungera saman på ein heilt ny 
måte. Gjennom heile Apostelgjerningane 
finn vi at dei arbeidde saman i mange 
ulike apostoliske arbeidslag.

På pinsedag steig Peter fram saman 
med dei elleve (Apgj.2,14). Alle 
kunne sjå at dei stod saman og var eit 
arbeidslag. Peter var tydelegvis leiaren 
og talsmannen, men dei andre apostlane 
gjorde det klart at dei var samde i Peter 
sa og gjorde. Det viser dei med det svaret 
dei gav på talen til Peter (Apgj.2,37). 
Dei vende seg til ”Peter og dei andre 
apostlane” og sa: kva skal vi gjera brør?

Dei tre tusen som tok imot forkynninga 
vart døypte og lagde til forsamlinga i 
Jerusalem. Alle dei kristne haldt fram 
med å verta undervist av apostlane som 
arbeidde saman som eit lag. Apostlane 
vert svært ofte omtala i fleirtal for å 
understreka at dei var saman om det 
meste. Eller vi høyrer om to eller fleire av 
dei som gjer ting saman (Apgj.3,1; 8,14). 
Sjeldan eller aldri høyrer vi om apostlar 

som er åleine eller gjer ting åleine. Det 
ser ut til at apostlar arbeider som eit lag.

Då Peter på overnaturleg vis vart leia til 
å reisa til Kornelius (Apgj.10), som var 
offiser i den romerske hæren, fall det 
han ikkje inn å reisa dit åleine. Han tok 
med seg nokre av brørne frå Jaffa. Dei 
var truande jødar som Peter rådførte seg 
med, før han baud at alle som var komne 
til tru skulle døypast. Det verker ikkje 
som om apostelen tok avgjerd åleine, for 
han trekte dei andre inn i prosessen.

Då Saulus kom til tru, var det eit suverent 
inngrep av Gud sjølv (Apgj.9). Men Gud 
brukte ein vanleg læresvein til å tala 
profetisk til han, formidla lækjedom 
til han, døypa han og føra han inn i 
forsamlinga. Dei kristne i Damaskus 
berga han frå dei vantruande jødane og 
fekk sendt han til Jerusalem. Der fekk 

han problem med å verta godteken i 
forsamlinga, heilt til Barnabas tok seg 
av han og førte han til apostlane som 
tok imot han i det kristne fellesskapet. 
Seinare vart han sendt til Cæcarea og 
Tarsus for det var det beste for han.

På grunn av forfølging reiste eit lag av 
menn frå Kypros og Kyréne til Antiokia 
(Apgj.11,19-26). Saman forkynte dei 
evangeliet om Jesus til både jødar 
og grekarar. Herrens hand var med 
dei då dei arbeidde saman som eit 
evangeliseringslag, og mange menneske 
kom til tru. Forsamlinga i Jerusalem 
sendte då Barnabas ned for å undersøkja 
og finna ut kva som gjekk føre seg i 
Antiokia. Barnabas var ein god mann, 
fylt av Den Heilage Ande og tru, og 
difor såg han Guds nåde mellom desse 
nye disiplane. Han såg og at dei trong 
mykje undervising og hjelp, og drog til 

Lagarbeid i Apostelgjerningane

"Apostlane vert svært ofte omtala i fleirtal for å understreka 
at dei var saman om det meste. Eller vi høyrer om to eller 
fleire av dei som gjer ting saman"
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Tarus for å henta Saulus. Saman gav dei 
mange menneske opplæring i trua. 
Dei var eit godt arbeidslag og vart ein 
naturleg del av leiarskapet i forsamlinga 
(Apgj.13,1)!

Etter ei stund vart Barnabas og Paulus 
frigjort til apostolisk teneste i samsvar 
med profetiske ord dei fekk då profetane 
og lærarane var saman for å søkja Gud. 
Dei tok med seg Johannes Markus som 
etter ei tid skilde lag med dei og reiste 
heim att. Paulus og Barnabas fungerte 
godt saman som eit lag og såg store 
frukter av arbeidet sitt (Apgj.13-14).

Då det vart uro omkring nokre som 
kom frå Judea og forkynte ei anna 
lære enn Paulus og Barnabas, vart dei 
saman med ein flokk andre leiarar 
sendt til Jerusalem for å drøfta dette 
gjennom med apostlane og dei eldste 
i forsamlinga der (Apgj.15). Paulus og 
Barnabas fortalde om kor store ting Gud 
hadde gjort ved dei, medan nokre frå 
farisearflokken som hadde kome til tru 
sa at alle truande måtte omskjerast. Det 
vart eit hardt ordskifte, men dei kom 
saman fram til ei god løysing. Etterpå 
valde dei to profetar, Judas og Silas, som 
var leiande menn, til å reisa ilag med 
flokken frå Antiokia for å leggja fram 
vedtaket for forsamlinga der. I Antiokia 
lærte og forkynte dei Herrens ord saman 
med mange andre.

Etter ei tid var Paulus og Barnabas klare 
til å reisa på ei ny misjonsreise. Dei var 
usamde om kven dei skulle ha med seg i 
det apostoliske arbeidslaget og skilte lag. 
Paulus valde Silas til ny medarbeidar og 
saman gav brørne dei over til Guds nåde 
(Apgj.15,36-41). 

I Lystra fann dei ein ung læresvein, 
Timoteus, som dei tok med seg i 
arbeidslaget sitt. Frå no av ser vi at laget 
veks og er i endring heile tida (Apgj.16). 
Lukas er tydelegvis med på reisa for 
han skriv eit inkluderande ”vi” når han 
fortel om kva dei gjorde. Saman prøvde 
dei å reisa til Frygia og Galatia, men Den 
Heilage Ande hindra dei i å tala Ordet 
i Asia. Dei freista så å reisa til Bitynia, 
men Jesu Ande gav dei ikkje lov. Då 
hadde Paulus eit syn om natta. Han 
såg ein makedonar som stod og kalla på 
han og bad: ”Kom over til Makedonia 
og hjelp oss!” Det er verdt å merka seg 
koss heile arbeidslaget oppfatta dette 
kallet som Paulus fekk! Dei prøvde med 
ein gong å reisa til Makedonia, for dei 
skjøna at Gud hadde kalla dei saman til 
å forkynna evangeliet der!

Når Lukas fortel om koss arbeidet 
starta i Filippi (Apgj.16.11-15), ser vi at 
dei arbeidde saman på ein flott måte. 
I forteljinga vekslar det mellom vi, oss 
og Paulus. Dei var saman som eit lag 
og saman forkynte dei for kvinnene 
på bønnemøtet. Lukas skriv om Lydia, 
at ”ho høyrde på oss, og Herren opna 
hjarta hennar, så ho tok til seg det Paulus 
sa.” Då ho hadde vorte døypt, ”bad ho 
oss til seg.” For ei flott framstilling av eit 
guddommeleg lagarbeid!

Då dei kom til Berøa vart dei godt 
tekne imot, men fekk motgang då det 
kom nokre jødar frå Tessalonika og 
skapte vanskar for dei. Då vart Silas 
og Timoteus verande i Berøa medan 
Paulus og dei som var med han, 
reiste til Aten (Apgj.17,10-15). Dei var 
tydelegvis mange nok til å fungera som 
to arbeidslag!

I Aten finn vi at Paulus tala og overtydde 
folk kvar sabbat i synagoga. Men det var 
først då Silas og Timoteus kom ned frå 
Makedonia, at Paulus kunne via seg heilt 
til forkynninga (Apgj.18,4-5)! Det verka 
som om desse to hadde ei frigjerande 
verknad på Paulus så han vart istand 
til å fokusera på hovudoppgåva si på 
ein ny måte!

Når Lukas fortel om Paulus si gjerning 
i Efesos (Apgj.19), kan det til å begynna 
med høyrast ut som om han var heilt 
åleine i arbeidet, men vi finn ut på 
slutten av forteljinga at det ikkje var 
tilfelle! Han hadde fleire hjelpesmenn! 
Det var eit lagarbeid! På laget sitt hadde 
han Timoteus og Erastus (Apgj.19,22), 
Sopatros frå Berøa, Arkistark og 
Sekundus frå Tessalonika, Gaius frå 
Derbe og Tykikus og Trofimus frå Asia.

Det mønsteret vi finn i Apostelgjerningane 
er at apostlar, profetar, evangelistar, 
lærarar og hyrdingar arbeidar saman 
i eit lag. Ingen stader finn vi folk som 
arbeider åleine og lausrive frå andre! 
Lagarbeid er den kristne måten å arbeida 
på! Det same kjem fram i Paulus sine brev 
når han nemner alle medarbeidarane 
sine som er ute på oppdrag på vegne av 
det apostoliske arbeidslaget.

Vi har grunn til å tru, at å arbeida i lag, slik 
vi ser det vart gjort i Apostelgjerningane, 
er ein god måte å arbeida på i dag og (for 
å seia det mildt!) Apostoliske arbeidslag 
vil gjera dei forsamlingane som veks 
fram til allsidige, romslege og fargerike 
kristne fellesskap som har ei dynamisk 
kraft i seg til å mangfaldiggjera seg 
sjølv og frigjera folk til teneste! Vi må 
be at Gud reiser opp mange apostoliske 
arbeidslag i tida som kjem så vi kan sjå 
mange nettverk av levande forsamlingar 
som plantar nye forsamlingar veksa 
fram!

ERLING THU
et@krinet.no

"120 individ vart døypte 
i Den Heilage Ande til å 
vera ein kropp! No kunne 
dei fungera saman på ein 
heilt ny måte"

"Lukas skriv om Lydia, 
at ”ho høyrde på oss, 
og Herren opna hjarta 
hennar, så ho tok til seg 
det Paulus sa”
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En nøkkel i å lykkes i 
menighetsplanting er å stå 
sammen med andre som kan 
være med å utfylle oss slik 
at de områdene hvor vi er 
svake på ikke diskvalifiserer 
oss i forhold til å tjene Guds 
plan, men at vi i sammen 
kan utfylle hverandre for 
realisere hans planer for den 
tiden vi lever i. 

I 2001 var vi noen unge mennesker 
i Trondheim som opplevde at Gud 
talte til oss om at det var tid for å 

være med å se at nye menigheter etter 
bibelsk mønster skulle vokse frem i 
den landsdelen vi bodde i. Det var flere 
sider ved det vi leste om i Guds ord om 
menigheten som vi så at vi ikke levde i, 
men som vi visste vi måtte få tak i. En av 
de tingene vi så i Guds ord var at Gud 
har en rekkefølge i hvordan han lar ting 
skje. Efeserbrevet kapittel fire forteller 
oss at et utrustende lederskap er en 
forutsetning for at vi kristne kan bli alt 
det Gud har tenkt for oss. Vårt møte med 
Kristent Nettverk og det å få lov til å ta 
imot tilsyn fra et apostolisk team var for 
oss et fantastisk bønnesvar i forhold til 
det vi hadde fått se i Guds ord.

Å ta imot tilsyn
Det er flere sider vi kan trekke frem 
som har vært viktige når det gjelder 
det å ta imot tilsyn. For det første er 
det grunnleggende å se at for å kunne 
gjøre mennesker til disipler, må en 
selv være en disippel. Vi kan ikke lære 
mennesker å leve under tilsyn av ledere 
uten å selv stå under lederskap. Det er 
grunnleggende for enhver kristen å leve 
ansvarlig for andre, ledere inkludert. 
Det fins en del områder i vandringen vår 
med Gud hvor vi ikke kan lykkes uten å 
stå tett sammen med andre mennesker. 
Alle trenger vi noen som kan stille oss 
de spørsmålene som vi ikke stiller oss 
selv, som kan se inn i livene våre og 

bringe inn hjelp til å vokse. Dette er 
viktig for oss som enkeltmennesker og 
det er avgjørende for menigheter, å stå i 
slike forpliktende forhold til andre og ta 
imot hjelp fra andre mennesker som ser 
mer enn oss. 

Et mangfold av tjenester
Videre er det åpenbart i Guds Ord at 
det fins en ordning for hvordan Guds 
menighet skal bygges. Gud sier at 
menigheten bygges på apostlenes og 
profetenes grunnvoll. Det fins en nåde 
fra Gud som en ikke får del i uten å 
stå sammen med apostler og profeter i 
bygningsarbeidet. Å plante menigheter 
uten at apostler er innblandet er 
ubibelsk, men når vi står sammen med 
apostlene i bygningsarbeidet kan vi ha 
en klar forventning om at Guds hus vil 
reise seg. I Trondheim opplevde vi på et 
punkt at vi måtte erkjenne, ut fra å lese 

Guds ord, at hvis vi ville være med å 
bringe en bibelsk forandring til området 
så måtte vi tilkalle apostolisk hjelp. Og 
Gud var veldig god imot oss; vi fikk 
ikke bare ta imot en apostel, men vi fikk 
oppleve den nåden og rikdommen det er 
å bli betjent og utrustet av et helt team av 
ulike tjenester.

Et vern gjennom utfordringer
Noen mennesker, en del kristne 
inkludert, får problemer når en snakker 
om å stå under autoritet og å leve 
ansvarlig for andre, men det er viktig å 
legge merke til at dette er en del av Guds 
gode ordning for oss, og det er viktig å 
se mer enn bare det rent menneskelige 
i det å ta imot lederskap i livet. Guds 
Ord forteller oss at Gud formidler sin 
nåde til oss ved at vi tar imot hans 
guddommelige styre formidlet gjennom 
mennesker. Barn som lever underordnet 

Å ta imot av Guds nåde

"Vi fikk ikke bare ta imot en apostel, men vi fikk oppleve 
den nåden og rikdommen det er å bli betjent og utrustet 
av et helt team av ulike tjenester"
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sine foreldre høster velsignelse av det. 
Som norske statsborgere følger det en 
velsignelse med å underordne seg de 
gjeldende styresmaktene i Norge og 
som borgere i Guds rike tar vi imot 
Guds nåde ved å forholde oss til det 
lederskapet som han har innsatt også 
i menigheten. Dette er Guds måte å 
formidle sin velsignelse til oss. Salme 
84,12 forteller oss at ”Herren vår Gud er 
sol og skjold”. De som tar imot Gud som 
Herre får oppleve både hans livgivende 
kjærlighet og den beskyttelsen som fins 
under hans tilsyn. En grunnleggende 
måte Gud formidler dette til oss på er 
gjennom at vi anerkjenner og tar imot ett 
gudgitt lederskap.
 Vi har også erfart i den tiden vi i 
Trondheim har stått sammen med det 
apostoliske teamet at det lederskapet 
som er blitt brakt inn i livene våre 
og i menigheten ikke bare har vært 
formidling av liv og utrustning til 
tjeneste, men at det også vært et vern 
for oss. For det første har vi opplevd 
et vern mot ytre press. Det har vært 
situasjoner hvor vi har opplevd at det 
har vært utfordrende omstendigheter og 
vi har fått erfare at det å kunne veie ut 
situasjonene og sammen drøfte den beste 
veien videre har vært en nøkkel for oss i 
det å kunne se klart hva som er Guds vei 
igjennom det hele. Vi har fått hjelp til å 

sortere i tanker og funnet ut hva som er 
viktig og hva som ikke er viktig, hva som 
er gode løsninger og hva som er dårlige 
løsninger. Videre har opplevd et vern i 
mot vår egen dumhet. Det er så mange 
situasjoner en kommer opp i hvor det er 
en nøkkel å veie ut ting med de som har 
levd lengre og erfart mer. I Trondheim 
har vi så langt vært velsigna med flere 
gode unge mennesker i arbeidet vi står 
i, men ingen godt voksne og eldre. Da vi 
fikk tilsyn fra Kristen Nettverk opplevde 
vi mer enn bare å ta imot det mangfoldet 
av tjenestegaver som ble gitt oss, men vi 
fikk også del i den rikdommen som det 

er å stå sammen med ledere som har 
mange år med erfaring både fra generelt 
å leve som menneske og spesifikt det å 
stå i en menighetsplantersituasjon. Vi 
er så takknemlige til Gud for at vi på 
tross av at vi foreløpig er en relativt 
liten flokk, med en ganske homogen 
gruppe mennesker, frimodig kan si som 
Paulus skriver til menigheten i Korint 
- vi opplever at vi har; en rikdom på 
alle gaver, både tale og kunnskap og vi 
mangler ingen nådegave! Gud har gitt 
oss alt vi trenger for at vi skal kunne 
vokse oss sterke og sunne og bli den 
menigheten Gud har tenkt oss til å bli.

Å tjene sammen
Da vi våren 2002 tok imot det apostoliske 
tilsynet fra Noralv Askeland og det 
teamet han leder, var vi en liten gruppe 
mennesker hvor ingen av oss hadde fylt 
tjue år enda! Selv om vi er såpass unge 
har vi erfart å bli tatt på alvor og bli gitt 
respekt og tillit både fra Noralv og de 
andre som etter hvert kom sterkere inn 
for å hjelpe oss i arbeidet. Vår erfaring 
er at forholdet vårt til det apostoliske 
teamet er preget av vennskapsrelasjoner 
og av gjensidig tillit og respekt. Paulus 
skriver følgende i sitt andre brev til 
korinterne: Ikke slik at vi vil herske 
over deres tro, for dere er jo faste i troen. 
Men vi er medarbeidere som vil hjelpe 

dere til glede (2.Kor.1:24). Nettopp 
denne holdning har vi erfart preger 
lederskapet i det apostoliske arbeidet vi 
får være en del av. Vi opplever ikke at 
det er en ensidig betjening fra teamet til 
menigheten i Trondheim, men at det helt 
fra begynnelsen av har blitt gitt rom for 
oss til å være med og tjene Herren Jesus i 
den større sammenhengen som Kristent 
Nettverk virker i.

Steve Penny, en av lederne for 
menighetsnettverket Assemblies of God 
i Australia hadde følgende utsagn i en 
undervisning om menighetsplanting: 

"Lærere bør ikke plante menigheter. 
Lærere tømmer menigheter. Hyrder kan 
heller ikke plante menigheter. Har du en 
barmhjertighetsgave og tjener som pastor 
og har lyst til å plante en menighet – ikke 
gjør det! Da blir resultatet bare en liten 
flokk med mennesker med store behov. 
Hvis du er sjenert bør du også holde deg 
unna menighetsplanting. For å plante 
menigheter må du være en som elsker å 
være sammen med mennesker!"
MEN sier han videre: "Nøkkelen i all 
menighetsplanting er å stå sammen 
med apostoliske nettverk. Under 
apostolisk tilsyn kan lærere, og hyrder 
og evangelister og sjenerte og uerfarne 
og gamle mennesker og hvem du enn er, 
være med å plante nye menigheter!"

HÅVARD KJØLLESDAL 
OG ARNE OLAV RØE

"…det lederskapet som er blitt brakt inn i livene våre og i 
menigheten ikke bare har vært formidling av liv og utrustning 
til tjeneste, men at det også vært et vern for oss."

"Vår erfaring er at forholdet 
vårt til det apostoliske 
teamet er preget av 
vennskapsrelasjoner og av 
gjensidig tillit og respekt."
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Jeg hørte nylig en ung mann 
dele vitnesbyrdet sitt på et 
ungdomsmøte. Historien 
hans var ikke så spesiell, men 
det han delte hadde en sterk 
virkning på forsamlingen. 
Flere av dem som ikke kjente 
Jesus, ble sterkt berørt, og 
møtet avsluttet med inderlig 
bønn for ufrelste venner. 

Forskjellige nådegaver
Det var ikke tilfeldig at dette vitnesbyrdet 
hadde nettopp den virkningen på 
forsamlingen. Jeg er overbevist om at 
det hadde sammenheng med det kall 
og den nådeutrustning Gud har gitt 
den unge mannen. Jeg satt og tenkte: 
”Her har vi en kommende evangelist.” 
”Vi har forskjellige nådegaver, alt etter 
den nåde Gud har gitt oss” skriver 
Paulus i Romerbrevet.1 Det er ikke det 
samme hvem som sier ting. ”I kraft av 
den nåde jeg har fått, sier jeg til hver 
enkelt” skriver apostelen i begynnelsen 
av avsnittet.2 

Guds mangfoldige nåde
”Ettersom enhver har fått en nådegave, 
så la oss tjene hverandre med den, som 
gode forvaltere over Guds mangfoldige 
nåde” skriver apostelen Peter.3 ”Guds 
fargerike nåde” kan det også oversettes. 
”Nåden er gitt hver enkelt av oss alt 
ettersom Kristi gave blir tilmålt” slår 
Efeserbrevet fast.4 Litt lenger ute, i 
samme kapittel, står det om den oppgave 
som er tilmålt hver enkelt del.5 ”Alle 
lemmene har forskjellige oppgaver” står 
det i Romerne 12,4. ”Gud har gitt oss 
evnen til å gjøre visse ting bra” sier en 
oversettelse av vers 6 i samme kapittel.6 
”Men enhver har sin egen nådegave 
fra Gud, den ene slik, den andre slik” 
skriver Paulus.7

Bare ved Guds nåde
Det er viktig å forstå at det kristne livet 
bare kan leves ved Guds nåde. Gud har 

aldri ment at vi skal greie å leve i egen 
kraft. Da Gud kalte oss, regnet han kun 
med sine egne ressurser.8 ”Så kommer 
det altså ikke an på den som vil eller 
som anstrenger seg, men på Gud som 
viser miskunn”.9 Slik er det også med 
tjenesten: ”Den som tjener, skal tjene 
med den styrke Gud gir.”10 ”For det er 
vi som er de omskårne, vi som gjør vår 
tjeneste ved Guds Ånd; vi har vår ros i 
Kristus Jesus og setter ikke vår lit til noe 
menneskelig.”11 

Nåde på to måter
Nåden til å leve og nåden til å tjene 
virker forskjellig. Når det gjelder nåde 
til å leve, har alle fått like mye – alt vi 
trenger. Når det gjelder nåde til å tjene, 
har alle fått forskjellig. Vi står alle i en 
felles nåde.12 Vi har alle fått alt som tjener 
til liv og gudsfrykt.13 All Guds nåde er 
tilgjengelig for hver av oss til å leve som 
kristne. Vi møter aldri en situasjon som 
vi ikke kan takle på en guddommelig 
måte – ved Guds nåde. Når det gjelder 
nåde til å tjene, fins det ingen som har 
akkurat den utrustningen du har. Du er 
uerstattelig! På samme måte som ditt 
DNA er forskjellig fra alle andres, har 
Gud gitt deg en unik nådeutrustning til 
å tjene andre med. 

Uttrykke Hans fargerikhet
Gud er ufattelig mangfoldig og fargerik. 
Som Hans folk er vi kalt til å vise verden 
hvor fantastisk han er. Når den enkelte 
av oss fungerer fritt i hele det spekter 
av evner, gaver og talenter Gud har gitt 
oss, vil vi sammen kunne uttrykke Hans 
uendelige fargerikhet. Gud vil ta oss ut 
av våre naturlige begrensninger og la oss 
fungere sammen i Hans overnaturlige 

mangfold. Landet vårt har ennå til gode 
å se de kristne fungere som et salva 
legeme. Jeg tror Gud vil sette oss fri fra 
alt som har fått oss til å framstå som en 
grå og kjedelig kopi av Guds herlige 
menighet. 

Gudpålagte begrensninger
Når Gud setter oss fri fra menneskepålagte 
begrensninger, vil Han hjelpe oss til å 
se våre gudpålagte begrensninger. Vi 
trenger nemlig ikke bare å oppdage 
den nåde Gud har gitt oss. Det ligger 
også en stor frihet i å se hva Gud ikke 
har gitt oss. Uansett hvor rikt begava du 
er, er du kun en kroppsdel på Jesu store 
Kropp. Vi er vant til å snakke om styrker 
og svakheter når det gjelder utrustning. 
Kanskje vi heller skulle snakke om gaver 
og begrensninger. Gud har kalt hver 
enkelt til å gjøre noen ting veldig bra, 
men Han har ikke kalt noen av oss til å 
gjøre alt. Vi har fått begrensninger, gitt 
oss av Gud. Erkjennelsen av det, får oss 
til å verdsette andres utrustning og se 
nødvendigheten av å fungere sammen 
med andre. 

Vårt felles kall 
Gud har gitt alle troende en felles 
tjeneste. Det er noe vi alle skal gjøre 
som kristne. Vi er alle kalt til å være 
tilbedere.14 Vi skal alle be. Alle er kalt til 
å bygge opp de andre15 og vi er kalt til 
å være Guds ambassadører og vitner.16 
Måten vi utfører denne tjenesten på, 
vil imidlertid være veldig forskjellig, 
avhengig av den enkeltes utrustning. 

Nåde til å småprate
Elisabeth, kona mi, og jeg har begge et 
ønske om å dele Guds godhet og Guds 

Guds fargerike nåde

"Gud har aldri ment at vi skal greie å leve i egen kraft. 
Da Gud kalte oss, regnet han kun med sine egne 
ressurser"
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ord med folk som ikke kjenner Jesus, 
men måten vi gjør det på, er veldig 
forskjellig. Hun har en evne til å snakke 
med folk om alt mulig, og oppnår lett 
kontakt. Hun er både utadvendt og 
sosial. Jeg har ikke så lett for å småprate, 
men går mer rett på sak når jeg først 
snakker. Det går som regel veldig greit, 
fordi jeg har en nåde til det. Det gode 

er at Gud har satt oss sammen. Ved å 
se våre egne og hverandres styrker og 
begrensninger, gir vi hverandre rom og 
føler oss avhengige av hverandre. 

Åndelig treningsmiljø 
En nødvendig vei til åndelig sjølinnsikt, 
er å be om tilbakemeldinger fra andre. 
Vi kan like å gjøre ting som vi ikke har 

"På samme måte som ditt 
DNA er forskjellig fra alle 
andres, har Gud gitt deg 
en unik nådeutrustning til 
å tjene andre med."
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nåde til. Vi kan tro vi fungerer bra på 
områder vi i virkeligheten ikke fungerer 
så bra på. Derfor trenger vi å oppsøke 
og utvikle åndelige treningsmiljøer der 
vi oppmuntrer og rettleder hverandre. 
Cellegruppa skal være en slik 
treningsarena. Ved å være sanne i vår 
oppmuntring, hjelper vi hverandre til å 
gå videre i det vi er salva til og oppdage 
hva vi ikke er salva til. 

Ekte profeti til falske toner
For mange år siden, var det populært å 
synge profetier i menigheten jeg var med 
i. En søndag formiddag, var det en mann 
som sang en profeti i gudstjenesten. Det 
var fryktelig å høre på. Profetien var 
uten tvil ekte, men sangen var falsk. 
Flere som syns synd på ham, prøvde 
å fortelle ham at det var så godt å høre 
ham. Heldigvis var pastoren mer bevisst. 
”Du hadde et godt profetord i dag, men 
det fungerer bedre når du ikke synger” 
sa han. Det ble til hjelp både for mannen 
og menigheten. 

Snakke til, ikke om
Noe av det jeg setter mest pris på i det 
apostoliske teamet jeg er en del av, er den 
direkte måten vi snakker til hverandre 
på. Det føles absolutt ikke godt å bli 
justert, men jeg er så takknemlig for 
at noen er villige til å justere meg. 
Gjennom det, har jeg utviklet en bedre 
åndelig sjølinnsikt enn jeg hadde. Nå vet 
jeg hva jeg er utrusta til og hva jeg ikke 
er utrusta til. Jeg har fått hjelp til ikke å 
bruke bort tida mi på ting jeg ikke er kalt 
til. I møte med en del kristne miljøer, blir 
jeg forundra over hvor feige og pinglete 
folk er. De fleste kristne er ikke vant til 
å snakke rett ut med hverandre. Derfor 
blir det ofte en ukultur, der man snakker 
OM hverandre i stedet for å snakke TIL 
hverandre. Det blir ikke til ære for Gud. 

Den rette miksen
Skal vi få grupper og menigheter til å 
fungere, trenger vi den rette blandingen 
av folk. Selv har jeg en styrke i å 
undervise Guds Ord og fungere i 
åndelige gaver, men jeg føler meg veldig 
avhengig av andre for å få folk til å 
slappe av. Derfor prøver jeg å jobbe tett 
med miljøskapere, folk som har evne til 
å utvikle et uformelt hverdagsfellesskap, 
der folk koser seg. Selv om det er lettere 

å fungere sammen med folk som ligner 
på oss selv, er det viktig å få et bevisst 
forhold til hva slags virkning vi har på 
andre, og utvikle mangfold og bredde. Jo 
mer ulike vi er, dess mer krevende er det 
å få kommunikasjonen til å fungere, men 
det er verd prisen. Vi må ikke velge den 
enkleste, men det beste veien. 

Pragmatikeren og idealisten
For mer enn 15 år siden hørte jeg en 
kristen leder snakke om pragmatikere 
og idealister i kristen virksomhet. 
Jeg kjente meg med en gang igjen i 
pragmatikerens fokus på ”det som 
virker”. Heldigvis knytta Gud meg til 
menn som hadde evne og tålmodighet til 
å tenke prinsipielt og se underliggende 
verdier og prosesser. Mange kristne er 
i ferd med å bli liberale når det gjelder 
evige, bibelske prinsipper, men de er 
konservative i forhold til metoder og 
liturgier. Det skulle jo være omvendt. 
Vi trenger ledere som står på Guds Ord, 
ganske enkelt fordi det er Guds Ord. 
At ting ser ut til å virke, er ikke noe 
argument for å hive seg på.

Tenk om vi kunne jobbe 
sammen
Kristen virksomhet i Norge er prega 
av individualisme og uavhengighet. 
Evangelistene kritiserer lærerne. 
Profetene er på kollisjonskurs med 
hyrdene. Til og med apostler, som 
nettopp har en gudgitt evne til å få ulike 

folk til å fungere sammen, finner det 
ofte enklest å operere aleine. Tenk om 
teologene og folketalerne kunne funnet 
hverandre. Tenk om evangelistene, som 
er overbevist om at de alltid er opptatt 
med det sentrale, kunne begynt å jobbe 
sammen med dem som har evne til 
å trene folk og bygge dem sammen i 
omsorgsfulle hverdagsfellesskap. Tenk 
om de som er opptatt av kvantitet kunne 
koble med de som har evnen til å få fram 
kvalitet. Tenk om de som skriver mot 
hverandre i kristne aviser, kunne satt seg 
ned og lytta til hverandre, bedt sammen 
og prøvd å forstå hverandre. Tenk hvor 
slagkraftige vi som kristne arbeidere i 
Norge kunne blitt hvis vi hadde lært å 
jobbe sammen! 

KNUT GUDERGOD OSLAND
ko@krinet.no

1 Romerne 12,6
2 Romerne 12,3
3 1. Peter 4,10 (88)
4 Efeserne 4,7
5 Efeserne 4,16
6 Romerne 12,6 (New Living Translation)
7 1. Korinterbrev 7,7
8 2. Peter 1,3
9 Romerne 9,16
10 2. Peter 4,11b
11 Filipperne 3,3
12 Romerne 5,2
13 2. Peter 1,3
14 Johannes 4,23
15 1. Korinterbrev 14,26
16 2. Korinterbrev 5,20

"En nødvendig vei til åndelig sjølinnsikt, er å be om 
tilbakemeldinger fra andre. Vi kan like å gjøre ting som vi 
ikke har nåde til."
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Dei fleste vil nok erkjenna 
at det å arbeida saman med 
andre vil gje dei største 
vinningane på sikt. Men det å 
få eit samarbeid til å fungera 
vil stilla krav til oss og by på 
utfordringar på fleire plan. I 
arbeidet med å læra oss sjølv 
og kvarandre teamarbeidets 
fruktberande kunst, vil eg i 
denne artikkelen koma inn 
på nokre få ting som har vore 
viktig lærdom for meg sjølv i 
det arbeidet vi står i. 

La teamarbeid få verdi

Det vi opplever som verdiar, er 
ting vi ikkje vil gje slepp på 
sjølv om det kostar ein høg pris 

å halda på det. For oss har dette med 
teamarbeid fått verdistatus. Fordi vi 
trur at visjonen vår ikkje kan oppfyllast 

som eit resultat av individuell teneste, 
får det å arbeida i team verdi. Dessutan 
ser vi i Guds ord at den treeinige Gud 
er ein teamarbeidar i seg sjølv. Også i 
den første kristne forsamling var det 
å arbeida i team ein arbeidsmåte som 
både var verdifull for Guds tenarar og 
som også gav suksess. 
Sjølv om vi støtt opplever utfordringa i 
at vi førebels ikkje er gode nok i lagspelet 
sin store kunst, har det vore viktig å ikkje 
gje opp, men å tru på at det vi gjer er rett 
og at vi skal lukkast. 
 
Tek tid
Å byggja team er ikkje alltid det som 
på kortast sikt gjev kjensle av å vera 

effektive. Spesielt ikkje i samlingar 
og møter der ting skal evaluerast, 
diskuterast og planleggjast. Likevel 
er ofte prosessen minst like verdifull 
som det resultatet ein kjem fram til. 
Relasjonar vert sterkare, evna til å lytta 
og høyra rett vert utvikla, forståinga 
vert breiare og bilete meir komplett. I 
neste omgang vert suksessen større fordi 
der mange rådlegg saman der lukkast 
planane. 

Tenester
Om vi skal nå felles mål er det viktigare å 
ha eit sterkt lag enn sterke individualistar. 
Men eit sterkt team står aldri i vegen for 
ei sterk enkeltteneste. Likevel kan eit galt 

Utfordring og vinning 
i teamarbeidet

"Fordi vi trur at visjonen vår ikkje kan oppfyllast som 
eit resultat av individuell teneste, får det å arbeida i 
team verdi."
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fokus på eiga teneste vera eit motlys som 
blindar oss slik at vi synes teamarbeid 
vert ei hindring. Om vi har ein visjon 
som eig oss, vil vi setja felles mål høgare 
enn eigne rollar i å nå måla. 
Ei av dei viktigaste tenestene vi har er 
å fungera slik at dei andre i teamet får 
fungera optimalt. La krossen ta seg av 
eventuell konkurransekjensle, og ha 
alltid ei hjelpeteneste som utviklar andre 
tenester.  

Ærlegdom og truskap
Den beste trøyst er ikkje alltid ros. Alle 
treng ros og det er viktig at vi gjev 
kvarandre ros. Men å nytta ros for å 
oppmuntra ein som gjorde ein dårleg 
jobb og er deppa fordi han veit det, 
er å lyga. Og det tener berre til å gjera 
vedkomande endå meir usikker. Då 
er det betre og væra ærleg, sei kva ein 
opplever og hjelpa han eller ho til å koma 
til ei sann erkjenning, leggja nederlaget 
bak seg og gå vidare med godt mot. Det 
kan vera at denne personen slett ikkje 
har nåde til å gjera nett den jobben det 
er snakk om, og opplever konstant press 
i skulla gjera ”plikta” si. Kjensla av å slita 
vert ikkje betre med falske ord. 
Skal vi lukkast i å byggja gode team, 
må vi ta i mot nåde til å vera trufaste, 
og gje respons som kan hjelpa dei andre 
framover. Skal vi gjera dei andre på laget 
gode, kan vi ikkje vera som doktoren 
som oppdaga ein farleg kreftsvulst, men 
som ikkje sa noko til pasienten av di han 
var redd for pasienten skulle reagera 
negativt. 

Opne relasjonar
Relasjonane i teamet er viktige. Det tek 
tid å byggja eit sterkt og godt team. 
Personleg har det vore viktig for meg 
sjølv at vi som arbeider saman har opna 
livet vårt opp for kvarandre. Vi har lova 
å stå saman, vera trufaste nok til ikkje 
å halda att for kvarandre det som kan 
gagna dei andre. Å invitera dei andre på 
laget til å tala inn i mitt liv og ikkje gå i 
forsvar når dei gjer det, vil gjera at døra 
alltid står open for dei andre til å koma 

med både ærleg ros og ærleg korrigering 
når det trengs. Guds kjærleik og den 
nye pakts truskap må vera levande og 
praktisk mellom oss. Utan dette kan 
vi aldri verna kvarandre eller gjera 
kvarandre gode. Dersom vi veit kva det 
kostar å vera trufaste mot andre, vil vi 
setja endå sterkare pris på at andre er 
trufaste mot oss. 

Kjenna dei andre sin styrke
Det er viktig å læra å forstå korleis 
den salving som dei andre på teamet 
har, fungerer for dei. Sjølv har eg erfart 
at eg har hatt mine eigne personlege 
meiningar som eg har sagt imot søsken 
med, fordi eg ikkje hadde lært å lytta 
til den Heilage Ande si røyst når dei 
tala. Og så mista vi Guds visdom i den 
situasjonen. No er Gud god og gjev 
ikkje så snart opp når han lærer oss. I 
etterkant ser vi gjerna at det som vart 
sagt var rett og vi lærer å kjenna korleis 
medarbeidarane fungerer og vi set endå 
meir pris på å ha kvarandre, å læra 
frå kvarandre og å vera avhengige av 
kvarandre.

Bruk tid saman
I eit godt team vil vi ha svært ulike 
menneske. Slik var det også med 
læresveinane til Jesus. Fordi dei er 
ulike og ser og opplever ulikt, vil dei 
også ha ulik forståing av korleis teamet 
fungerer og kor langt vi har kome med 
teambyggjinga. Den som er teamleiar 
vurderer gjerne situasjonen som betre 
enn det dei andre opplever den, fordi 
han eller ho ofte har meir kontakt med 
den enkelte i teamet enn det dei andre 
har med kvarandre. Det kan gjera at 

teamleiaren i større grad enn dei andre 
får lufta tankar, tenkt høgt med andre 
og høyrer andre synspunkt enn sine 
eigne. Som teamleiar har eg gått i den 
grøfta sjølv, og dermed ikkje oppdaga så 
snart at andre gjerne vert for åleine med 
oppgåver eller saknar tilbakemelding på 
ting, eller rett og slett kjem litt på sidespor 
i eigne tankar. Difor er kontakt og 
samvær også utanom arbeidsfellesskap 
viktig. Tid som i utgangspunktet skal 
vera ”uproduktiv” kan vera svært 
verdifull. Vi lever heile tida.

Høyr rett
Jesu sa at vi måtte vera nøye med korleis 
vi høyrer, blant anna for ikkje å missa 
det vi trur at vi har. Vi er altfor opplærte 
til å høyra med øyrene og fanga opp 
ord som kjem frå andre sin munn. Og 
så siler vi orda i våre eigne kjensler og 
vår eiga forståing. Kommunikasjon er 
ein vanskeleg ting fordi den er avgrensa 
både hjå avsendar og mottakar. Men 
Gud har gitt oss indre øyrer slik at vi 
kan høyra med hjarta. Alt teamarbeid 
dreg stor velsigning og nytte av at vi 
lærer oss å lytta med hjarta, ikkje til 
orda men til hjarta bak orda. Då kan 
rikdomen av innsikt og visdom auka 
fordi vi ikkje tømer openberringa ut 
med formuleringane. 

NORLEIF ASKELAND
norleif.askeland@

kristent-fellesskap.no

"La krossen ta seg av eventuell konkurransekjensle, og ha 
alltid ei hjelpeteneste som utviklar andre tenester."  

"Tid som i utgangspunktet 
skal vera 'uproduktiv' kan 
vera svært verdifull. Vi 
lever heile tida."
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Når vi arbeider sammen for 
å vinne hverandres venner, 
bekjente, naboer og familier, 
kan vi hjelpe hverandre til å 
gjøre det vi er gode på, gjøre 
det vi har en fått en spesiell 
nåde til å gjøre. Noen av 
oss er gode til å se og møte 
behov hos andre, Noen har 
en nåde til å få folk til å føle 
seg velkommen og inkludert. 
Andre har en evne til å åpne 
opp for samtaler, nå inn til 
mennesker og stille de rette 
spørsmålene som kan åpne 
opp. Så har du dem som har 
en nåde til å lede mennesker 
de siste skrittene i det å 
overgi seg til Jesus Kristus.  

Kaste nettet sammen

Undersøkelser viser at de 
aller fleste kristne i snitt er 
i kontakt med mellom 8-10 

personer hver uke, som er åpne for, 
og positiv til evangeliet. Det betyr at i 
vår omgangskrets, i blant våre venner, 
naboer og familier, går det mange 
potensielle kristne som bare trenger 
å få møte Jesus, får høre om hva han 
har gjort for dem. (Ikke ta det som en 
selvfølge at de vet det. Mest trolig vet 
de det ikke!) Og det er her vi virkelig 
trenger hverandre.
 Som kristne har vi alle fått et kall 
og et oppdrag fra Gud til å dele de 
gode nyhetene. Vi er alle kalt til å gjøre 
folkeslagene til Jesus Kristi etterfølgere, 
til å dele evangeliet og spre kunnskapen 
om Herren som en duft på hvert et sted. 
Men for at vi virkelig skal lykkes i dette 
oppdraget, er det viktig at vi forstår en 
ting; vi trenger hverandre. Det er et felles 
oppdrag! Vi trenger å stå sammen, hjelpe 
hverandre, styrke hverandre og utfylle 
hverandre.
 Jesus sa til disiplene at han ville 
gjøre dem til ”menneskefiskere”. Hva 

betyr det å fiske etter mennesker? Peter 
og de andre drev ikke med stangfiske, 
men de brukte fiskegarn eller nett om 
du vil. De dro ut i båtene sine – kastet 
nettet, for så å dra det sammen inn igjen, 
forhåpentligvis med fisk i! (Selv driver 
jeg mye med ”stangfiske” og vil aldri 
slutte med det, men jeg vil også være 
med å kaste noten sammen med andre 
og se skarer komme inn i Guds Rike.)
Hvis vi overfører dette til vår situasjon, så 
er nettet de vennskapene og relasjonene 
vi i cellegruppen/menigheten har med 
hverandre og med nye kontakter vi får. 
Ca 75-80% av de som blir kristne fikk 
presentert evangeliet og ble ledet til Jesus 
enten av venner, familiemedlemmer 
eller naboer, dvs. av mennesker i deres 
naturlige nettverk som de omgås med 
ukentlig. 

Eksempler fra cellegruppen
Jeg kunne gitt flere eksempler fra 
menigheter vi arbeider sammen i 
Kristent Nettverk, men la meg gi et 
eksempel fra Bergen.
 For noen år tilbake startet min kone 
og jeg en cellegruppe et sted utenfor 
Bergen. Noen av oss var innflyttere til 
stedet og kjente få, mens andre hadde 
bodd der lengre og var lokalkjent og 
hadde familie og venner som bodde 
i området. I denne cellegruppen som 
bestod av 6 personer,  begynte vi med å 
kartlegge hverandres naturlige nettverk. 
Vi begynte å be for disse menneskene. Vi 
ba Den Hellige Ånd vise oss behov de 
hadde, nøkler som kunne åpne opp for 
evangeliet. Etter hvert fikk vi treffe flere 
av dem og vi fikk etablere kontakt med 
hverandres venner og bygge vennskap 
med dem. En god del av det vi gjorde 
for å etablere kontakt og vennskap 

Å vinne mennesker 
er teamarbeid

"Men for at vi virkelig skal lykkes i dette oppdraget, er det 
viktig at vi forstår en ting; vi trenger hverandre. Det er et 
felles oppdrag!"
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var dagligdagse ting som å invitere på 
kaffebesøk, måltider, se filmer sammen, 
fisketurer, ta en telefon, møte forskjellige 
behov etc. 

Jeg traff Åge rett etter at vi hadde 
startet cellegruppen. Åge hadde tatt en 
avgjørelse om å følge Jesus noen uker 
før vi traff hverandre, men han hadde 
ingen som fulgte ham opp. Vi brukte en 
god del tid sammen. Vi var på besøk til 
hverandre, vi dro på fisketurer sammen 
og vennskapet ble sterkere. Vi begynte 
også å be sammen for Åges nettverk.

Etter hvert fikk jeg treffe flere av Åges 
venner, de fleste ikke-kristne. Vi dro 
hjem til flere av dem, gjorde mange 
forskjellige ting og etter hvert ble flere 
med i cellegruppen og tok imot Jesus 
som Herre og frelser. Det er viktig og 
forstå at selv om ikke alle tar imot Jesus, 
så fortsetter vi våre vennskap med dem 
og velsigner dem. Vi må være tålmodige 
og ikke gi opp. Ofte vil de åpne opp for 
andre kontakter som kan være åpne for 
evangeliet, og vi har sett at flere av dem 
vi hadde kontakt med, nå, flere år senere 
har tatt imot Jesus.

Noen andre venner er Harald og Bente. 
Vi traff hverandre via felles venner. Vi 
brukte en del tid sammen. Vi opplevde 
at Gud styrket båndene i mellom oss og 
at det voksende vennskapet ble sterke 
tråder i nettet. Vennskapet med Harald 
og Bente  åpnet for mange nye kontakter. 
En av disse er Fredrik og Reidun. 
Sammen med Harald og Bente hadde 
vi bedt for  Fredrik og Reidun over en 
periode. Vi var sammen i kaffebesøk 
med dem og vi dro hjem til dem ved flere 
anledninger. Etter en tid tok først Fredrik 
imot Jesus, og senere gjorde Reidun det 
samme og nettet ble større og større og 
flere ble mennesker ble berørt. 

Nøkkelen er å bygge vennskap, få tillit 
og å be sammen for de vi kjenner som 
ikke har tatt imot Jesus. Bønn gjør noe 
med dem vi ber for og bønn styrker også 
vennskapet mellom oss som ber. Fredrik 
er en god venn og vi har sett at flere 
av dem vi ba for i Fredrik og Reiduns 
nettverk, nå har gitt sine liv til Jesus. 
Andre har ennå ikke tatt et standpunkt, 
men vennskap og relasjoner bygges og 
styrkes, og flere vil komme med. Det er 
jeg sikker på. 

Høsten er de menneskene du 
omgås med hver uke
Joh.4.35 i The Message sier det sånn: 
"I`m telling you to open your eyes and 
take a good look at what`s right in front 
of you. The fields are ripe. It`s harvest 
time!"
Oversatt til norsk: “Jeg sier dere, åpne 
øynene og se nøye på det som er rett 
foran dere. Åkeren er moden. Det ER 
innhøstningstid”

Det er viktig at vi forstår det følgende; 
Høsten er de menneskene vi allerede 
har vi våre nettverk, som vi sammen 
berører hver uke! Så nær er høsten, men 
allikevel så fjern for mange kristne. Vi 
kan ta på, snakke med, berøre høsten 
hver dag og allikevel så ber så mange 

kristne om at høsten må komme, om at 
Gud må forberede høsten. Vel, Gud sier 
at det ikke er noe i veien med høsten. 
Den er klar. Men arbeiderene derimot er 
det Gud vil gjøre noe med. Tenk deg en 
bonde som sitter inn på låven og venter 
på at det modne kornet skal komme inn 

i låven av seg selv. Nei, han må ut på 
åkrene, arbeide hardt for å sanke inn 
grøden og bringe kornet inn. Slik er det 
med oss også. Vi må ut der hvor høsten 
er for å høste den inn.

La dem få møte Jesu legeme
Mennesker vil kun få se en liten del 
av Jesus når det møter oss alene. Men 
sammen med andre lemmer på Jesu 
legeme vil de få se mer av ham, få oppleve 

mer av Hans kjærlighet og omsorg. 
Når vi arbeider sammen for å vinne 
hverandres venner, bekjente, naboer og 
familier, kan vi hjelpe hverandre til å 
gjøre det vi er gode på, gjøre det vi har 
en fått en spesiell nåde til å gjøre. Noen 
av oss er gode til å se og møte behov hos 
andre, Noen har en nåde til å få folk til å 
føle seg velkommen og inkludert. Andre 
har en evne til å åpne opp for samtaler, 
nå inn til mennesker, til å stille de rette 
spørsmålene som kan åpne opp. Så 
har du dem som har en nåde til å lede 
mennesker de siste skrittene i det å 
overgi seg til Jesus Kristus. Alt detter er 
like viktig, og vi trenger hverandre. Når 
vi fungerer sammen på denne måten, 
trenger ikke alle å være gode på alle 
ting. Pris Herren!

"Høsten er de menneskene vi allerede har vi våre nettverk, 
som vi sammen berører hver uke! Så nær er høsten, men 
allikevel så fjern for mange kristne."
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 Når ufrelste kommer sammen 
med oss f.eks på en cellegruppe, og de 
får oppleve Åndens gaver i funksjon 
på mange forskjellige måter, gjennom 
mange forskjellige mennesker, så skjer 
det noe med dem. De får et møte med 
Jesus. Med hans legeme. Jeg kunne 
fortalt så mange historier om ufrelste 
som kom inn i cellegruppen reservert 
og skeptisk. Men så, i en atmosfære 
av Guds nærvær fikk de en berøring 
av Jesus ved at noen i cellegruppen la 
hånden på dem og ba for dem, formidlet 
en oppmuntring, ba om helbredelse, 
formidlet en åpenbaring Gud hadde gitt. 
I en slik atmosfære senkes skuldrene og 
hjertedørene åpnes mer og mer. De får en 
berøring av Jesus.  

For at ”nettet” skal være sterkt, er det 
viktig at de vennskap og relasjoner vi 
bygger, har høy prioritet. Vi ønsker ikke 
systemer og strukturer, men livsvarme 
relasjoner hvor vi berører hverandre 
og hvor vi kan formidle Guds kraft og 
kjærlighet til dem vi er i kontakt med.
Av og til kan det å knytte slike 
nett, oppleves både litt kaotisk og 
uoversiktelig, men hva så? Noen ganger 
er det slik livet er. Vi har så lett for å 
organisere ting, men menigheten er en 
organisme, ikke en organisasjon. Verden 
trenger å få se et legeme i funksjon, 
mennesker som elsker Jesus, som elsker 
livet, som er reelle og ekte og som 
genuint bryr seg om andre mennesker. 

”Ordet ble kjøtt og blod og 
flyttet inn i nabolaget”
I Johannes 1 står det slik i The Message: 
”The Word became flesh and blood, 
and moved into the neighborhood” 
(”Ordet ble kjøtt og blod og flyttet inn 
i nabolaget”)
 Det er akkurat dette det handler 
om. Jesus i nabolaget, på arbeidsplassen, 
i vennekretsen, i familien. Når vi står 
sammen i oppdraget Gud har gitt oss, 

hjelper, støtter og utfyller hverandre, så 
vil vi lykkes. Da vil vi før eller senere 
komme i samme situasjonen som Peter. 
Han hadde handlet på Guds ord og latt 
være å bli styrt av tidligere erfaringer 
og kunnskap. Når han handlet og 
gjorde som Jesus sa, skjedde underet; 
han kunne ikke dra inn nettet alene for 
fangsten var for stor. Han trengte hjelp 
fra de andre for å få inn fangsten og fylte 
båtene.

Luk.5.4–7: Da han var ferdig med å tale, 
sa han til Simon: ”Legg ut på dypet og 
kast noten til fangst!” 

”Mester,” svarte Simon, ”vi har strevd 
hele natten og ingenting fått. Men på 

ditt ord vil jeg kaste noten.” 
Så gjorde de det, og fikk så mye fisk 
at noten holdt på å revne. De gav tegn 
til kameratene i den andre båten at de 
skulle komme og ta i med dem. Og da 
de kom, fylte de begge båtene, så de var 
nær ved å synke.

La oss gjøre som Peter. La oss handle i 
lydighet og kaste ut garnet i tro til Gud, i 
tro på at vi skal få se en innhøstning der 
vi er, i våre nettverk. Men la oss kaste det 
sammen, og sammen dra fangsten inn. 

ARNE G. SKAGEN
arne.skagen@

kristent-nettverk.no

"Mennesker vil kun få se en liten del av Jesus når det 
møter oss alene. Men sammen med andre lemmer på Jesu 
legeme vil de få se mer av ham"

GRUNNVOLLEN for det kristne liv
Få tak i den viktige og grunnleggende 
undervisningen presentert av 
Noralv Askeland.10 CD’er med 
forkynnelse, aktuelle kommentarer og 
studiemateriell samlet i en flott mappe   
399,- 

JOHANNES ÅPENBARING
8 CD’er med unik undervisning fra 
en av de fremste bibellærere du kan 
få høre. Fokuset er hvordan bibelen 
forklarer og oppsummeres i Johannes 
Åpenbaring. Undervisningen er 
oversatt og en skriftlig presentasjon 
av innholdet følger også med. Pris 

349,-

UKENS CD
Du kan også få ukens forkynnelse 
fra Kristent Fellesskap i Bergen 
tilsendt som CD. Aktuell og bibelsk 
undervisning hjem i din postkasse for 
35,- per CD + porto.

Bestilling: 
Kristent Fellesskap, Pb.3180 Årstad, 5829 

Bergen – menigheten@kristent-fellesskap.no

For deg som 
vil noe mer!!

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



For mer informasjon:

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

Gjør deg klar for resten av ditt liv med

Ett år med utrustning - Bergen Bibelskole

B-BLAD 
Returadresse: 

FOLK, Postboks 3180 Årstad,

5829 Bergen

6.–10. April 2005    Påskekonferanse i Bergen

13.–18. Juli 2005    Stokke i Vestfold

Et attraktivt liv

Har du noen spørsmål e.l. ta kontakt med Kristent Nettverk  på 55 38 18 40 eller på post@kristent-nettverk.no           www.kristent-nettverk.no
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