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Gud er skaperen av alle ting. 
Faderen, han som har gitt 
navn til alt som heter far og 
barn i himmel og på jord. 
(Ef.3:14-15) Han kjenner oss, 
han vet hvordan vi er vevd 
sammen og han har en plan 
for hver og en av oss.

Guds ord og hensikter er 
derfor ikke ”søndagspynt”, 
høye bekjennelser og from-

me intensjoner. Guds vilje er ment å 
virke i hverdagen, i levd liv. Vi kan 
leve til behag for Gud, hver og en av 
oss, i våre personlige liv, våre fami-
lier og i yrke og samfunn for øvrig. 
Blant annet derfor har han satt oss 
sammen i et fellesskap av troende, 
så vi kan hjelpe hverandre til å være 
ekte og reelle. Terje Dahle skriver 
om en forvandling ikke gjort med 
skalpell og spatel, men en livsfor-
vandling som skjer gjennom at den 
nye skapningen inne oss får styre 
hvordan vi lever i praksis dag for 
dag. Og i sammen med søsken kan 
vi finne at det nye livet tar form.

Ikke bare finner vi hjelp og kraft 
til forandring i våre egne liv, men 
kan selv få være hjelpere for andre. 
Artikkelen ”Gi det videre” er en 
glimrende hjelp for søsken som 
lederskap i praktisk veiledning av 
andre til forvandlet liv.

Erling Thu viser oss hvordan livet 
med Gud er et aktivt, engasjert liv 
i samfunn og media. Om å ta del 
og prege alle ting med det gudsliv 
vi har funnet. La Guds rike lyse og 
stråle i politikk og på nettet. La men-
nesker merke at Herren er nær, fordi 
noen vennlige kristne er tilstede der 
de er.

Gudslivet leves i hverdagen. Det 
leves på arbeidsplassen. FOLK har 
møtt to flotte representanter for ”de 
hvite hverdagshelter”, sykepleierne, 
som bærer Guds rike med seg i møte 
med pasienter og kollegaer.

Gudslivet leves i konflikt med 
mange rådende verdier omkring 
oss. I politikken trenger vi å finne 
de virkelige verdier. Det som er vik-
tig for Gud. Familien er viktig for 
Gud. Og det gjør at spørsmålet om 
kjønnsnøytrale ekteskap blir et vik-
tig verdispørsmål. Media dominerer 
våre liv og ikke minst er dette sant 
for barn og ungdom. Vi trenger å 
være bevisste brukere og veiledere 
for våre barn av medier.

Gudslivet leves i dag. Om du er 
enslig og student, yrkesaktiv eller 
pensjonist så er det dagen i dag 

som teller. Få mest mulig ut av 
mulighetene du har nå. La hva du 
kan gjøre og ikke hva du ikke kan 
gjøre dominere tankene dine. Bare 
se hva Kristin Sande får ut av sine 
muligheter!

Og ikke minst: lev bevisst i din 
kontakt med de som ikke kjenner 
evangeliet. Undersøkelser viser at vi 
alle har ukentlig kontakt med åtte til 
ti personer som er åpne for å ta imot 
Jesus! Ikke la dagene gå og tro at de 
gode forsettene i seg selv skal frelse 
noen. Mennesker omkring oss må 
få høre de gode nyhetene. De må få 
møte vennlige kristne. Gud vil frelse 
– i dag!

StEiN ØrNHauG  
stein@krinet.no

Lev livet!

gudslivet leves i dag. om du er enslig og student, 
yrkesaktiv eller pensjonist så er det dagen i dag 
som teller.



Tema:  Å leve det kristne livet FOLK 2 - 2005 3Tema:  Å leve det kristne livet

Tema:  Å leve det kristne livet

 
      - tjenere i fellesskap

kristent nettverk er et felles-

skap av kristne ledere som 

opplever at gud har ført dem 

sammen for tjene Ham.  stif-

telsen er opprettet av noralv 

Askeland og erling thu, og 

representerer det apostoliske 

teamet de leder. kristent nett-

verk er ikke noe kirkesamfunn, 

men et apostolisk nettverk av 

kristne som arbeider sammen. 

vi arbeider ut fra den tro at i 

jesu legeme er vi alle gjensidig 

avhengige av hverandre, og at 

vi er forpliktet på bibelen - guds 

ord - for alt vi lærer og gjør.
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eg er overtydd om at internett kjem til 
å få meir å seia for utbreiinga av guds 
rike i vår tid enn trykkekunsten fekk å 
seia for reformasjonen.

s.12

kristne må i alle forhold 

setja barna og deira behov 

føre dei vaksne sine mate-

rialistiske eller kjenslemes-

sige behov.

s.25

det er en enorm forskjell 
på å mislykkes og å være 
mislykket. feil fører oss 
framover når vi har rette 
motiv.

s.14
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Det var en fantastisk kon-
feranse. Masse folk, gode 
møter med flott forkynnelse 
og herlig lovsang. På turen 
hjem kjente han ny tro på 
framtida, nytt pågangsmot 
og glede over det som lå 
foran. Han forstod at han var 
skapt med en hensikt, at livet 
ikke var en tilfeldighet, at 
Gud elsket han og hadde en 
plan med livet. 

I tillegg hadde han fått øynene 
opp for at Gud hadde noe stort 
på gang her på jorda, og at han 

kunne være med på å spille en rolle 
i det Gud gjør. Det sitret i kroppen 
av forventing med tanke på at han 
kunne få være med på å skrive histo-
rie. Mange tanker og store drømmer 
raste rundt i hodet til Fredrik på 
turen hjem. 

Så er det på han igjen
Det var bare det at hjemme ventet 
den samme skolen, de samme klas-
sekameratene, de samme trøtte mor-
genene og de samme foreldrene. 

Avstanden mellom den herlige kon-
feransen og hverdagen var så stor at 
det gikk ikke i hop. Mageplasket i 
møte med oppvask, lekser og avtaler 
gjorde at å erfare seier og framgang 
syntes lengre borte. Han fant seg 
selv i den samme sirkelen av skuf-
felser og opplevelse av utilstrek-
kelighet. Løftene om liv og over-
flod virket uoppnåelig i møtet med 
sine egne realiteter. Han kunne alle 
svarene, visste hvordan han skulle 
svare for å vise sin åndelige kunn-
skap og holde rette avstanden til 
folk rundt seg. Dersom folk ble for 

Ekstrem forvandling

Avstanden mellom den herlige 
konferansen og hverdagen var 
så stor at det ikke gikk i hop
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nærgående, var det bare å komme 
med noen loviske utsagn som tryk-
ket folk ned, så hadde han oppret-
tet en passe komfortsone til eget 
liv igjen. Men det livet han levde 
var ikke som det hverdagslivet han 
hadde håpet på…

Fra visjon til virkelighet
Håpet ble tent da han fikk en ny 
kompis, Gunnar, i cellegruppa. Han 
fortalte om sitt liv, og det var så ekte, 
jordnært og ærlig at han ble skikke-
lig satt ut. Gunnar hadde tydelig-
vis erfart en forandring i hverdagen 
som alle kunne se. Han hadde ikke 
de store flotte ordene og rette fasit-
svarene på alt, men han var så trygg 
og levde et hverdagsliv som talte 
sterkere enn mange ord. Fredrik ble 
utfordret av Gunnars ærlige og åpne 
livsstil. Gunnar hadde så tro på at 
livet med Jesus skapte forandring i 
hverdagen, at han virket nesten som 
en drømmer. 

Gunnar og Fredrik begynte å møtes 
for å spille data og be sammen. Etter 
en stund kom spørsmålet som lik-
som lå i luften. Gunnar spurte om 
Fredrik ville møte ham regelmessig 
for å lese Bibelen og snakke om 
de utfordringene de erfarte i livet. 
Denne utfordringen satte han på et 
valg. Skulle han tørre å slippe noen 
så nær inn på seg at de fikk se hvor-
dan det egentlig stod til, eller skulle 
han fortsette å spille det religiøse 
spillet han kunne så alt for godt. 

Etter en litt nølende respons, ble de 
enige om å møtes ukentlig en time 
før cellegruppa, for å samtale, lese i 
Bibelen og be. 

Tilliten mellom dem vokste gradvis, 
og snart begynte de å snakke om 
de realitetene som de møtte i hver-
dagen:
–  Hvordan få et regelmessig liv 

med bibellesing og bønn
– Hvordan sette grenser for data-

spill og DVD
–  Hvordan lære å holde avtaler
–  Hvordan takle det når en synes 

en blir urettferdig behandlet 
hjemme

–  Hvordan takle skuffelser i ven-
neflokken 

–  Hvordan få regelmessig lekseles-
ing til å fungere

De mange små skritt til  
revolusjon
Dette ble et livsforvandlende år for 
dem begge. De satte navn på de 
områdene de ønsket en forandring 
på, de satte seg mål, de feiret seirer 
og jobbet seg gjennom nederlag, og 
de utviklet et åndelig fellesskap som 
bant dem sammen. De drømte om 
framtida sammen og pratet om den 
visjonen de så for seg når Guds rike 
bredte seg ut over jorda.

Livet til Fredrik fikk mål og mening 
og han fikk se veien som fører fram 
til at de drømmene han hadde kunne 
bli realisert. Når han opplevde ned-

erlag, hadde han en grunn for å reise 
seg å gå videre, og når han seiret, 
fikk han ny energi til å fortsette. For 
første gang erfarte han å få et regel-
messig liv i bibellesing og bønn, han 
fikk hjelp til å planlegge tida på en 
bedre måte, han overvant selvmed-
lidenheten som hadde ført til mye 
humørsvingninger. Han utviklet seg 
sosialt, og fikk være til hjelp for nye 
mennesker i ungdomsmiljøet. 

Det var herlig å være et helt men-
neske, som så realitetene i øynene, 
men samtidig opplevde seg elsket 
og akseptert. Han kunne legge av 
seg forsvaret, sammenligningen, 
skuespillet og forventningspresset. 
Han var seg selv, og samtidig erfarte 
han at Guds nåde forvandlet ham 
innenfra gjennom å slippe Gud og 
mennesker til i livet sitt. Folk ville 
ham det beste, og de som misbrukte 
tilliten tok Gud seg av. 

På siste ungdomsmøtet før som-
meren stod Fredrik fram og vitnet 
om hvordan Gud førte han ut av 
overfladisk kristendom uten kraft 
og liv. Hans selvironi over seg selv 
satte navn på mange av de andres 
liv, og han fikk hjelpe mange andre 
til å bli disipler av Jesus, ikke bare 
tilhengere og sympatisører. 

tErjE DaHLE  
td@krinet.no

Han kunne legge av seg forsvaret, sammenligningen, 
skuespillet og forventningspresset. Han var seg selv, 
og samtidig erfarte han at guds nåde forvandlet ham 
innenfra…
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Kristin Sande finner du lett. 
Det er bare å gå etter lat-
teren. Høy og klingende, på 
ny og på ny. Hvis ikke hun 
da er engasjert i en fortrolig 
samtale, lyttende, forståel-
sesfull og med god veiled-
ning til den som trenger det. 
Og mellom disse berøringene 
med mennesker omkring seg 
finner du henne susende av 
gårde, med laptop’en over 
den ene skulderen og en 
romslig veske med mange 
papirer over den andre.

Kristin er en av 66% i alders-
gruppen 20 til 30 år som er 
enslig. En kort undersøkelse 

omkring de ensliges situasjon gir 
fort det inntrykket at den ofte kan 
være problematisk. Stortingets sosi-
alkomité har laget en egen ”Enslig-
melding” fordi den mener at denne 
gruppen har det vanskeligere øko-
nomisk enn befolkningen ellers. I 
nettdiskusjoner, som da forfatteren 
Øyvor Dalane Vik presenterte sin 
bok ”Single”, handler det ofte om 
hvor vanskelig det er å  være alene 
og å finne en partner, eller å for-
holde seg til lykkelige familier i sin 
omgangskrets.

Det er lite ved Kristin som gir inn-
trykk av at hun mistrives med livet 
sitt. Tvert i mot. Hun er svært enga-
sjert og bruker sin livssituasjon 
aktivt. Hun er student ved Norsk 
Lærerakademi hvor hun studerer 
pedagogikk på masternivå. Hun 
jobber en knapp halv stilling med 
psykisk utviklingshemmet ungdom. 
Hun er nyansatt administrator i 
Kristent Fellesskap i Bergen i en 

20% stilling. Hun er lovsangsleder 
i samme menighet, hvor hun også 
er områdeleder med ansvar for 4 av 
menighetens cellegrupper. Og ikke 
minst er hun manges veileder og 
enda fleres venn.

Jeg setter meg ned med Kristin en 
sen mandagskveld, etter en leder-
samling i Kristent Fellesskap, en dag 
hvor hun trengte å sove litt fordi 
hun hadde jobbet nattevakt natten 
før. I etasjen under oss venter en 
vennegjeng. De skal ut og ”finne på 
noe gøy”… Og vi er bare nødt til å 
spørre: 

Hvordan ser egentlig en vanlig uke ut 
for deg, Kristin?
Kristin drar litt på det og er uvillig 
til å gå med på en framstilling av at 
hun har det så travelt…
- Det finnes ikke noen vanlig uke 
egentlig. Men i studiesemesterene 
er det jo forelesninger og kollokvier. 
Jeg jobber en fast dag i uken med 
menighetsadministrasjon. Jeg sam-
les med cellegruppen jeg er med i og 
veileder en annen i gruppen i et kurs 
for nye kristne (Finn din plass). Ja, så 
samarbeider jeg med gruppelederen 
i forberedelsen av samlingen, som et 
ledd i treningen av denne. Og så blir 
det tid med venner og litt egne for-
beredelse til forskjellige oppgaver. 

Bare seg selv å tenke på…

fellesskap med andre er det viktigste for meg! 
det å kunne være der for andre. da kan jeg få lov 
til å gjøre det gud har kalt meg til, blant annet å 
få fram det beste i andre.
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Det høres jo fantastisk ut. Hvor har du 
funnet slike folk?
- Sånn som jeg opplever det, var det 
de som fant meg! Andre har grepet 
fatt i meg. Ledere jeg har rundt meg 
i menigheten har vært der for meg. 
Mitt bidrag i dette er at jeg har valgt 
å være åpen med livet mitt og jeg 
tror at folk opplever at det er lett å 
gi meg tilbakemeldinger. 
- En annen ting som har vært viktig 
for meg, i det at jeg er alene, er å ha 
gode nære venner. Også å beholde 
nære vennskap til venner som gifter 
seg og får barn. Å ta del i familielivet 
til venner i mitt nærmiljø. Jeg er så 
glad for at min omgangskrets ikke 
bare består av mennesker i samme 
livssituasjon som meg.

Hvor mye tror du ditt menighetsen-
gasjement betyr for din mulighet til å 
involvere deg i andre mennesker, slik 
du gjør?
- Det betyr veldig mye! Den kon-
takten jeg kan ha med mange ulike 
generasjoner er jo unik. Var jeg bare 
i et studentmiljø, ville miljøet mitt 
vært mye snevrere. Og livet mitt 
er jo ikke bare et resultat av hva 
jeg tenker og vil selv. Den forkyn-

Det med venner kommer 
hun flere ganger tilbake til.  
- Jeg bruker en del tid på å være 
sammen med venner, både for min 
egen del, men også for å hjelpe og 
veilede folk omkring meg. Og når 
jeg har ledig tid reiser jeg så ofte jeg 
kan en liten tur på familiens lands-
ted. Ja, og av og til jobber jeg jo på 
omsorgsboligen også…

Dette er veldig mange aktiviteter! Hva 
er det som blir viktigst for deg i en sånn 
hektisk tilværelse?
- Fellesskap med andre tror jeg er 
det viktigste for meg! Det å kunne 
være der for andre. Da kan jeg få lov 
til å gjøre det Gud har kalt meg til, 
som jeg blant annet tror er å være 
med og få fram det beste i andre.

Som enslig, hvilke fordeler tror du livs-
situasjonen din gir i det å tjene Gud?
- Det mest opplagte er at jeg har mer 
tilgjengelig tid og større fleksibilitet. 
Det er i hvert fall det jeg tenker når 
jeg ser på andre i andre situasjoner. 
Da tenker jeg også at jeg må gjøre 
meg nytte av denne anledningen 
mens jeg har den.

Å gjøre seg nytte av tilgjengelig tid er 
vel også et spørsmål om kapasitet. Har 
din store arbeidskapasitet kommet av 
seg selv?
- Nei, det har jo ikke alltid vært 
sånn… Det som har hjulpet meg 
mest er å få utfordringer. At jeg har 
fått lov til å ta ting steg for steg. Og 
når jeg har levd og vokst i disse 
utfordringene har mange endringer 
skjedd uten at jeg har lagt merke til 
det selv.

Å vokse på utfordringer og forandringer 
forutsetter jo en viss innstilling fra din 
side. Vil du si at det alltid bare vært en 
positiv prosess?
- Nei, selvfølgelig ikke. Nei, det kan 
være tøft. Du må stå gjennom ting 
som du ikke alltid liker. Men da 
kommer beslutningen inn om ikke 
å bare leve for seg selv. Å ikke bare 
gjøre det som er det mest behagelige 
eller lettvinte! Det som er viktig da 
er at jeg har kunnet stole på at de 
som jeg har hatt nær inntil meg bare 
vil mitt beste. Jeg har kunnet vite at 
de ikke har villet la meg gjøre ting 
som ikke har vært bra for meg.

- en annen ting som har vært viktig 
for meg, i det at jeg er alene, er å ha 
gode nære venner.
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nelsen av hva menighet er som vi 
får, lærer oss å leve et inkluderende 
hverdagsfellesskap. Det er naturlig 
at jeg besøker småbarnsfamilier og 
at vi spiser middag sammen og leker 
sammen med barna.

Hvilke råd vil du gi andre for å utvikle 
åpne relasjoner rundt seg?
- Først og fremst handler det om å 
være åpen selv. For meg har det vært 
viktig å snakke med folk som jeg vet 
kan hjelpe meg. Ikke folk som sier 
seg enig i alt, men som kan gi meg 
hjelp. Det trenger ikke å være folk 
som tenker likt meg selv eller er i 
samme livssituasjon som meg selv, 
kanskje tvert imot. 
- En ting som har blitt viktigere og 
viktigere for meg er å kunne være 
reell. Å kunne si ting til andre slik 
de er, ikke som jeg skulle ønske at 
de var. Det utvikler meg som men-
neske. Hvis jeg ikke er reell vil jeg 
ikke utvikle og andre vil ikke opp-
leve meg som reell heller.

Du ønsker å bruke tid som hjelper deg 
til et rett fokus. Hva slags fokus er det 
som hjelper, da?
- Et godt fokus er å vite at der jeg er 
nå kan jeg tjene Gud. Å ikke tenke 
at alt må vente til andre ting i livet 
er på plass. Å ikke være opptatt av 
begrensningene men å utnytte de 
mulighetene som jeg har i mitt liv 
akkurat her og nå.
- Et annet godt fokus er å kunne 
være opptatt av andre. Jeg har for 
eksempel bevisst valgt å dele hus 

med andre. Det har jeg fordi jeg tror 
det hjelper meg å leve utadvendt 
og være fleksibel. Jeg tror i det hele 
tatt at å leve sammen med andre er 
utviklende! 

Når du lever så mye for andre og såpass 
aktivt generelt som du gjør, hvor fin-
ner du hvile og får fylt opp dine egne 
behov?
- Jeg lever jo på ingen måte selvut-
slettende i min måte å leve felles-
skap på. Jeg opplever at det er Gud 
som har gitt meg kjærlighet til andre 
mennesker, så det å leve involvert i 
andre er slettes ikke noe offer. Tvert 
imot motiverer det meg og gir meg 
nye krefter. 
- Og så har jeg et familielandsted, 
hvor jeg kan få lov til å gjøre helt 
andre ting. Fiske, pusse opp hus, 
planlegge utviklingen av stedet, i 
det hele tatt. Komme på landet. Jeg 
gleder meg hver gang jeg skal reise 
dit!

Sier Kristin og samler tingene sine 
og haster ned til den ventende ven-
negjengen. Min dag er over, men 
Kristin har visst fått utdelt flere 
timer i døgnet enn meg … Nå skal 
hun se om ikke hun og de andre kan 
finne på noe gøy!

StEiN ØrNHauG 
stein@krinet.no

et godt fokus er å vite at der jeg er nå kan jeg 
tjene gud. Å ikke tenke at alt må vente til andre 
ting i livet er på plass.

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

1    FØLG JESUS

Erling Thu

Finn din plass      

1    FØLG JESUS

Erling Thu

Finn din plass      

Finn din plass      
Finn din plass      

2    
Erling Thu

Bygg på

 grunnvollen

FINN DIN 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 bak-
grunn som menighetsleder, forkynner og 
forfatter, internasjonalt og i Norge. 
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De fleste av oss har tilgang 
til drøssevis av kanaler på tV 
og radio, og vi kan gå inn på 
internett når som helst, døg-
net rundt. Vi må alle forholde 
oss til den medievirkelighet 
vi lever i. Spørsmålet er hvor-
dan? 

For et par tiår siden hadde vi 
én fjernsynskanal og én radio-
kanal. TV-sendingene starta 

klokka seks på kvelden og avslutta 
5 timer seinere, og underholdninga 
var lagt til lørdagene. Internett var 
en fjern drøm.

Kan ikke skru tida tilbake
Nå har vi tilgang til flere titalls 
kanaler på TV og radio som sender 
døgnet rundt, og vi kan gå på inter-
nett når som helst. Vi kan ikke skru 
tida tilbake og late som det ikke 
er sånn. Alle må vi forholde oss til 
det mediesamfunn vi befinner oss 
i. Medietilgangen gir kjempemulig-
heter, men også utfordringer. Finner 
vi noen retningslinjer i Guds Ord til 
hvordan vi skal forholde oss? 

”Kunnskapen skal øke”
Profeten Daniel sier om endetiden, at 
”mange skal fare omkring, og kunn-
skapen skal øke”1. Gjennom medie-
ne har vi en fenomenal mulighet til å 
bli oppdatert. Internett gir oss enkel 
tilgang til akkurat den kunnskapen 
vi trenger i øyeblikket. Hjemme hos 
oss har internett i stor grad erstat-
tet oppslagsbøker og leksika. Mens 
vi takker Gud for dette fenomenale 
verktøyet, trenger vi å være våkne 
for det faktum at nyheter og ”fakta” 
ikke er nøytrale. Holdninger, menin-
ger og verdier formidles. Dessverre 
er mediene blitt mer og mer styrt av 
reklamekroner og seertall. Mange 
aviser og kanaler som tidligere var 

opptatt av å formidle nyheter, har i 
stor grad blitt underholdningsme-
dier. Sannhetsgehalten i det som for-
midles, er ikke imponerende stor. 

Bevissthet 
Bibelen oppfordrer oss til ikke å 
skikke oss lik med denne verden, 
men bli fornya ved forvandlingen 
av sinnet2. ”Ikke bli så veltilpasset 
til din kultur at du passer inn uten 
engang å tenke”, er en moderne 
bibelparafrases3 versjon av samme 
skriftsted. Vi trenger å være bevis-
ste og prøve alt på Guds Ord. ”Prøv 
hva som er til glede for Herren!” står 
det i Efeserbrevet4. ”De som er ofte i 
kontakt med tingene i verden, skulle 

bruke dem vel uten å bli knytta til 
dem” er rådet fra apostelen Paulus i 
Korinterbrevet5.

Styringsverktøy
Gud har gitt oss gode styringsverk-
tøy, slik at vi kan leve livet lurt. 
Bibelen gir oss generelle prinsipper, 
som vi kan anvende på en praktisk 
måte. Ved å få sinnet fornya ved 
Guds Ord, lærer vi å kjenne Guds 
vilje6. Den Hellige Ånd er veilederen 
inni oss. Han er salvelsen som lærer 
oss om alt7. Ved å bli fylt av Ånden 
og sensitiv til ham, lærer vi å ikke 
gjøre Guds Hellige Ånd sorg8. Den 
Hellige Ånd virker sammen med 
vår samvittighet9, slik at vi gjør alt i 

Hvordan forholder vi oss  
til mediene? 

vi trenger å være bevisste og prøve alt på guds 
ord. ”Prøv hva som er til glede for Herren!” står 
det i efeserbrevet4.
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tro. For ”alt som ikke skjer i tro, er 
synd”.10 

Hva med porno?
Det Guds Ord er tydelig på, er Guds 
vilje for oss alle. Ut fra Bibelen kan 
vi for eksempel helt klart si at porno 
ikke er Guds vilje for noen av oss. 
Det hører med til mørkets gjernin-
ger, som det er ”en skam bare å 
nevne”11. Jesus sa at hvis en ser 
på en kvinne med begjær, har en 
allerede drevet hor med henne i sitt 
hjerte12. Han sa også at hvis øyet 
frister deg, så skal du rive det ut13. 
Det betyr at vi må være radikale 
med oss selv i forhold til ting som 
lokker til synd og vekker begjær! Job 
i Bibelen, sa at han hadde gjort en 
pakt med sine øyne om aldri å se på 
en ung kvinne med lyst14. 

Ikke føre noen til fall
Det fins også andre ting en helt 
klart kan si er nedbrytende for alle, 
og som en dermed bør holde seg 
unna. Filmer med umotivert vold 
og programmer som skaper frykt, er 
nedbrytende i seg selv. Hvor gren-
sene går for hva en kan se på TV, 
vil imidlertid være litt forskjellig fra 
person til person. Der kommer sam-
vittigheten inn. Bibelen ber oss ta 
hensyn til de som er svake, og ikke 

gjøre noe som fører en bror til fall15. 
Det gjelder i høyeste grad måten vi 
bruker mediene på. Det vi skammer 
oss over og ikke ønsker at noen skal 
vite at vi holder på med, er sannsyn-
ligvis ikke av det gode. 

Samvittigheten
Har du noen gang sett noe på TV 
som har gitt deg en dårlig følelse 
inni deg? Har du kjent deg tom etter 
å ha sett noe på internett? Har du 
følt deg skitten av noe du har lest? 

Smitt Wigglesworth skal ha sagt at 
når han leste aviser blei han svart på 
fingrene, men når han leste Bibelen 
blei han rein. Har du latt øynene 
dine se noe som har gjort deg skit-
ten? Bibelen sier at vi skal til og med 
avsky kappen som er flekket av san-
selighet!16 Til og med når vi hjelper 
andre å bli fri, må vi passe på ikke å 
bli smitta av synd. 

Knuse TV-en?
Vi blir alle påvirka av media! De 
fleste opplever det likevel som en 
dårlig løsning å hive ut TV og PC. 
Som nye skapninger har vi evne til 
å styre og bruke de tekniske appara-
tene positivt. Gud har gitt oss medi-
ene for at vi skal bruke dem i det 
godes tjeneste. ”Alt som er sant, alt 
som er edelt, rett og rent, alt som er 
verd å elske og akte, all god gjerning 
og alt som fortjener ros, legg vinn på 
det!”17 Flere bibeloversettelser skri-
ver ”Tenk på det!” i stedet for ”Legg 
vinn på det!”18

Venner for livet? 
Det er ingen grunn til å bli hyste-
riske på grunn av ondskapen rundt 
oss. Som kristne kan vi leve fylt av 
Guds Ånd midt i et miljø prega av 
banning, baktalelse og grove vit-
tigheter. Vi kan til og med lære 
av TV-programmer med en ateistisk 
vinkling, og more oss over filmer 
laga av ugudelige folk. Personlig 
tror jeg mange av TV-seriene påvir-
ker våre holdninger sterkere enn 
enkelt-filmer. ”Venner for livet” er et 

eksempel på serier som humoriserer 
og normaliserer uansvarlighet og 
løse seksuelle forhold.   

Hjelp dine barn!
Noen foreldre ser New Age og demo-
ner i ethvert barne-TV-program. Det 
er det ingen grunn til! Derimot er 
det god grunn til å følge med på hva 
barna dine ser på på TV, og hva de 
driver med på internett. Å snakke 
med barna etter et TV-program, er 
en god hjelp for dem. Har barna 
dine tilgang til datamaskiner, bør du 
som forelder sørge for selv å være 
oppdatert, slik at du kan sjekke hva 
de holder på med. I vår oppdragelse 
av barn og unge må vi verken være 
naive eller oversensitive. 'www.bar-
nevakten.no' kan gi deg god hjelp på 
dette området. Der får du også gode 
tips om dataspill og filmer.  

Noe å snakke om 
Med det mylderet av TV-program-
mer som fins, ser vi ikke som befolk-
ning de samme programmene i like 
stor grad som før. Likevel fins det 
programmer som samler en stor del 
av befolkningen foran skjermen. 
Idol er et eksempel på det. Felles 
opplevelser med TV, gir muligheter 
for gode samtaler med kolleger og 
naboer. Det går jo også an å tipse 
kolleger om positive programmer, 
gode bøker og nettsteder. 

Kristnes påvirkning 
Selv om vi som kristne var klar over 
hva slags medievirkelighet som kom 
til å komme, mange år før TV-mono-
polet ble oppløst, har vi ikke benyt-
tet mulighetene godt. De kristne 
TV-programmene som lages, er ofte 
av dårlig teknisk og programmessig 
kvalitet, samt at de sendes på uku-
rante frekvenser. Åndsfylte kristnes 
muligheter er enorme, ikke minst 

Å snakke med barna etter et tv-program, er en 
god hjelp for dem. i vår oppdragelse av barn og 
unge må vi verken være naive eller 
oversensitive.

vi kan til og med lære av tv-programmer med en 
ateistisk vinkling, og more oss over filmer laga av 
ugudelige folk. 
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som nye skapninger har vi evne til å styre 
og bruke de tekniske apparatene positivt. 
gud har gitt oss mediene for at vi skal 
bruke dem i det godes tjeneste.

med tanke på den nye åpenheten 
for det overnaturlige blant folk flest. 
Vi trenger å be om og arbeide for 
at vår mediesatsning skal bli mer 
samlet og profesjonell, slik at vi vir-
kelig kan berøre og påvirke gjennom 
media.  

 
KNut G. OSLaND

ko@krinet.no
www.gudergod.no
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Blogging er eit nytt ord, ein 
ny aktivitet! Det er ikkje 
lenge sidan det vart oppfun-
ne. Det kjem av det engelske 
weblogg  som vart forkorta til 
blogg. Ein bloggar er ein som 
har sin personlege blogg.

Ein blogg kan vera ei side på 
internett med ei personleg 
dagbok med tankar, opple-

vingar, refleksjonar, meditasjonar, 
meiningar, eller noko du brenn for. 
Eit av kjenneteikna på ein blogg er 
at han som oftast inneheld mange 
lenkar til andre sider. For meg er 
blogging, som overskrifta seier, å 
leggja livet sitt ope på internett!

Vi lever i spennande tider. Gjennom 
internett kan vi snakka med men-
neske frå alle stader av verda. 
Gjennom internett kan vi utvikla 
vennskap med folk vi elles ikkje 
ville ha møtt. Internett er eit verktøy 
som Gud har gjeve oss i denne tida 
til å knyta saman menneske i eit 
verdsvidt fellesskap på tvers av alle 
vanlege skilje. Eg er overtydd om 
at internett kjem til å få meir å seia 
for utbreiinga av Guds Rike i vår tid 
enn trykkekunsten fekk å seia for 
reformasjonen.

Eg bloggar for å dela livet mitt 
med andre
Då eg tok til å blogga for tre år sidan 
var dette det største ønsket mitt: å 
dela livet mitt med andre. Eg har 
mange vennar rundt om i verda og 
difor valde eg å skriva på engelsk. 
Seinare har eg også fått mine sider 
med norske meiningar. Å blogga er 
ein veldig fin måte å dela med andre 
det Gud gjer i livet vårt. Det er så 
lett å fortelja om Guds nåde og tru-
skap mot oss i kvardagen på denne 

måten. Gjennom bloggen min legg 
eg livet mitt med Gud ope for alle 
som ønskjer å følgja med i koss eg 
lever og kva eg er oppteken av.
Ved å blogga tek eg del i eit større 
fellesskap og let andre ha fellesskap 
med meg. Ein skikkeleg blogg er 
interaktiv i den meining at folk kan 
seia kva dei meiner om det vi skriv. 
Eg har fått mange nye venner gjen-
nom bloggen min.

Eg bloggar i notid
Eg i skriv om det som hender nett 
no! Eg deler det Gud seier og gjer i 
livet mitt nett no! Blogging handlar 
ikkje om fortida eller ei fjern fram-
tid. Det handlar om tida i dag. Det 

handlar om å gripa augneblinken! 
Det er å leva i verda i noet! Det er å 
vera nær og tilstades i vår eiga tid.
Dette inneber at ikkje alt er like bra 
skrive og ikkje alt har like lang leve-
tid. Det viktigaste er bloggen. Det er 
viktig at noko hender! Det viktige 
er at nye tankar og opplevingar vert 
delt med andre! Det viktige er at eg 
er tilstades som eit vitnemål om Gud 
i kvardagen min og samtida mi.

Eg bloggar personleg
Alt eg skriv står i forhold til meg og 
livet mitt. Eg gøymer meg ikkje bak 
andre sine meiningar, men meiner 
noko sjølv. Eg kan visa til Bibelen, 
men berre for å understreka mi per-

Blogging
– å leggja livet sitt ope på internett

eg er overtydd om at internett kjem til å få meir å 
seia for utbreiinga av guds rike i vår tid enn tryk-
kekunsten fekk å seia for reformasjonen.
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sonlege forståing av Ordet. Dette 
personlege er noko som kjenneteik-
nar alle bloggarar. Difor kan ein 
blogg også vera ei slags høgtten-
king kor ein luftar tankar og idear 
og ventar på kloke svar frå andre 
bloggarar!

Eg bloggar for å verta  
betre til å skriva
Eg tok til å skriva den engelske 
bloggen min heilt medveten som eit 
tiltak der eg øver meg 
sjølv opp til å skriva og uttrykkja 
meg sjølv på engelsk. Den beste 
måten å verta ein god skrivar på 
er ved å skriva! Bloggen min er 
ein måte å disiplinera meg sjølv på 
til å gjera det Gud har sagt eg skal 
gjera: Skriva synet mitt opp, så det 
vert tilgjengeleg og lett forståeleg 
for andre.

Eg bloggar for å kunngjera  
godt nytt om Guds rike
Eg har ein klar forkynnande tanke 
med bloggen min, men eg er ikkje 
direkte forkynnande i alt eg skriv. 
Eg har likevel eit overordna mål 
om å skriva om ting og emne som 
folk er opptekne av og som eg kan 
kunngjera Guds rike gjennom. Dette 
har gjeve meg mange spennande 
tilbakemeldingar.
For tida er eg i ein utfordrande 
dialog med ein indisk student frå 
Fijiøyane som studerer i Australia. 
Han fann meg gjennom ein søke-
maskin på internett og let att ein 
sint kommentar på bloggen min. Eg 
sendte han eit svar direkte til e-post-
adressa hans. No kan eg forkynna 
evangeliet til ein hindu eg elles ikkje 
ville ha fått kontakt med om eg ikkje 
hadde blogga!

Eg bloggar av di eg bryr meg
Eg bryr meg om det som hender 
rundt meg og eg bryr meg om det 
som hender på den store verdsvide 
veven. Eg ønskjer å vera tilstades 
i den virtuelle verda. Eg bryr meg 
om alle dei søkjande menneske som 
surfar på internett. Eg kan ikkje 
overlata dei til dei gudlause haiane! 

Eg må vera tilstades for å kunna 
berga nokon. Eg kan ikkje vera alt 
for alle, men eg kan vera noko for 
nokon. Det er godt nok for meg. Det 
er betre å kunna hjelpa ein enn ikkje 
å hjelpa nokon i det heile!

Tenk om alle kristne med til-
gang til internett var bloggarar!
Då ville vi vera med å fylla internett 
med eit nærvær av kristne tankar, 
vitnemål og ekte levd liv som ville 
verta lagd merke til. Då kunne vi 
saman kommentera og skriva om 
alle verdsens ting og gje folk med 
ulike interesser Guds rike perspek-
tiv på det dei held på med. Då ville 
vi ta del i den store samtalen mellom 
søkjande menneske av ulikt slag og 
kunne visa mange vegen til Gud. Då 
ville vi knyta viktige vennskapsband 
på kryss og tvers over landegrenser 
og kulturar. Då ville vi vera med i 
eit usynleg nettverk av Kristusvitne 
som med frimod gjer han kjend til 
nye menneske!

Du kan starta din eigen  
blogg i dag!
Blogging er veldig enkelt. Det er 
noko alle kan gjera. Mange blogge-
program er heilt gratis, medan andre 
må betalast. Eg tok til med pioner-

programmet for blogging, Blogger, 
men har gått over til Typepad som 
kostar litt, men er veldig lett å bruka. 
Ta deg ein liten runde for å sjå på og 
prøva ut nokre av dei mange blog-
geprogramma som er tilgjengelege. 
Til og med dei fleste programma du 
må betala for kan du prøva ut gratis 
ein månads tid. Her er nokre stader 
du bør sjå på:

Blogger
http://www.blogger.com

E-church
http://www.e-church.com

Blogspirit
http://www.blogspirit.com

LiveJournal
http://www.livejournal.com

Typepad
http://typepad.com

MovableTypeType
http://sixapart.com/movabletype/

ErLiNG tHu 
et@krinet.no

http://erling.typepad.com

http://erling.typepad.com/somebody

http://erling.typepad.com/norsk
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jesu befaling om å gjøre disi-
pler1 er utfordrende i møte 
med andre mennesker, spesi-
elt i vår kultur der privatlivets 
fred settes så høyt. Det er 
så enkelt å snakke uperson-
lig til folk, eller skjule seg 
bak en talerstol og snakke i 
generelle vendinger. Å gjøre 
mennesker til disipler krever 
en nærhet som stiller krav til 
måten vi møter dem på. 

En forutsetning er å være fylt 
av Den Hellige Ånd, for da 
er Guds kjærlighet i oss, og vi 

kan formidle den til andre mennes-
ker2. Men dette skaper ikke automa-
tisk gode relasjoner som gir grunn-
lag for å trene mennesker. Vi trenger 
visdom slik at det vi formidler ikke 
blir hindret av måten vi bringer det 
på. Visdom kan læres3, og Gud gir 
visdom til den som ber om det4. 

La oss se på viktige egenskaper hos 
de som lykkes i å gjøre mennesker til 
disipler av Jesus. 

1. Ta imot fra Gud og andre 
mennesker
Gud er kilden til alt liv. Skal vi bety 
noe for andre, må vi ha et fellesskap 
med Gud som er levende og dyna-
misk5: Vi lever friskt og fylt av Den 
Hellige Ånd slik at vi gir videre det 
vi selv har fått fra Gud. Det inne-
bærer at vi lever i Guds nåde, og 
takler utfordringer i hverdagen uan-
sett tidspress6. Men vi lengter etter 
og prioriterer å bruke tid med Jesus 
hver dag. Jfr. Jesus selv i Mark.1,35. 
Dette er ikke religiøse øvelser, men 
en livsstil der vi tar Gud med i alt vi 
gjør, der vi priser, takker og ber til 

Gud gjennom hele dagen. Å utvikle 
et personlig bønneliv er avgjørende. 
Kampen kan bare vinnes i bønn. Jfr. 
Jesu bønn i Joh.17,15. Den Hellige 
Ånd er den beste veileder7. Dette fel-
lesskapet med Gud, gjør oss ydmyke 
og mottakelige for andre mennesker. 
Ved å leve nær til andre mennesker 
utvikler vi selvinnsikt gjennom de 
tilbakemeldingene vi får. Vi bevarer 
en lærevillighet som gjør at vi selv er 
disipler livet ut. 

2. Lytte
Lytt når noen visker, og du slip-
per å høre på skrikene sa en vis 
mann en gang. . Lytting kan læres. 
Lakmustesten på om du er en god 

lytter er om den personen du snak-
ker med føler at han eller hun blir 
lyttet til. Lær å lytte ved å fokusere 
på de andre, hvordan de fungerer 
og opplever ting i stedet for å tenke 
på deg selv. Vær bevisst på å ikke 
avbryte den andre i iver etter å få 
fortalt hva du har på hjertet. 

Når vi skal samtale med noen er det 
viktig å være forberedt. 
A. En forbereder hva en selv skal si 
mens den andre snakker
B. En lytter til de fakta som den 
andre sier
C. En lytter med hele sanseappara-
tet. 60% av kommunikasjon er non-
verbal. Lytter etter det Ånden sier i 

Gi det videre

ved å leve nær til andre mennesker utvikler vi 
selvinnsikt gjennom de tilbakemeldingene vi får. 
vi bevarer en lærevillighet som gjør at vi selv er 
disipler livet ut. 
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E. Vær konkret
F. Ikke vær sarkastisk eller ironisk
G. Ikke bruk ord som aldri og alltid
H. Fortell hva du opplever var  

gjort galt
I. Gi vedkommende en konkret 

hjelp til forandring
J. Bekreft vedkommende som en 

venn og medarbeider

råd for gode tilbakemeldinger:
A. Beskriv i stedet for å evaluere. 

Beskriv hva du så og hørte, ikke 
din vurdering av det. For eksem-
pel ”jeg så at du ikke så på folk 
da du snakket til dem. Er dette et 
engangstilfelle?” Ikke ”hvorfor så 
du ikke på folket når du snakker 
til dem. Du kjeder dem på denne 
måten”

B. Vær konkret, ikke generell. Ikke 
gå rundt grøten. 

C. Fokuser på spesifikk oppførsel 
i stedet for generelle personlige 
karakteristika. For eksempel ”når 
du sier at de burde ha fått det 
til, hva kommuniserer du da”. 
I stedet for å si ”du er alltid så 
kravstor overfor folk”

D. Kom med forslag i stedet for 
kommando. Samarbeid om for-
andringer

E. Kom med tilbakemeldinger i 
løpet av de to første dagene eter 
en hendelse. Har det gått mer en 
2 uker, har du mistet en mulighet 
for konstruktiv tilbakemelding.

Høre fra Gud og gripe situasjo-
ner som oppstår:
Gud kjennetegnes med fred17. Det er 
et stort skille mellom Guds visdom 
og satans visdom18. Guds visdom 
kommer med fred, forsonlighet, fri-
het og gir kraft til å fullføre. Satans 

det å gjøre feil er en god anledning til læring. det 
er en enorm forskjell på å mislykkes og å være 
mislykket. feil fører oss framover når vi har rette 
motiv.

samtalen, og lytter fokusert. I løpet 
av samtalen stilles gode spørsmål 
som skaper innsikt, hjelp og klar-
het8. 

3. Oppmuntre 
(1.Tess.3,2 + 5,11, Hebr.3,13 + 10,25).
Finn de gavene folk har og det de 
fungerer godt i og oppmuntre dem 
på det. Da vil alt det andre også 
utvikle seg. Oppmuntring fungerer 
som oksygen for oss. Oppmuntring 
er å anerkjenne det som blir gjort, 
uttrykke tillit og omsorg for folk 
uavhengig av prestasjon. Når vi 
oppmuntrer folk, sier vi: ”jeg ser 
deg”. Barnabas er et godt eksempel 
på dette9. Alle gjør en bedre jobb og 
holder lengre gjennom oppmunt-
ring.

4.Vise omsorg
Vi må først og fremst vise at vi bryr 
oss om menneskene. Jobben de gjør, 
hva de kan utrette, kommer i annen 
rekke. Vi viser at vi bryr oss for den 
de er, ikke for det de gjør. Det gjelder 
alle deler av livet som familien, job-
ben, økonomien, følelser og åndelig 
liv.
 Gjennom gjensidig åpenhet, 
bygger vi tillit. Det å innrømme feil, 
at en ikke vet og forstår, gjør oss sår-
bar og gjør det mulig å bygge sterke 
relasjoner.
 Jesus utviklet et vennskap med 
disiplene10. Når vi er på dette nivået 
kan vi se mennesker vokse og ta 
ansvar. Vennskap skaper et klima 
for vekst og utvikling. Folk bryr seg 
ikke om hvor mye du vet før de vet 
hvor mye du bryr deg.
 Ut fra det som skjer i hverda-
gen kan vi bruke mulighetene til å 
undervise11. Jesus viste oss at det å 
tjene er storhet12. Jfr. Mor Theresas 
kompromissløse budskap som alle 
respekterte.

5. Trene – utvikle
Bygg på de sterke sidene som men-
nesker har. Da er det enklere å utvi-
kle de svake sidene også. Vær opp-
merksom på hva det er som moti-
verer folk når du veileder dem. Det 

hjelper ikke med de beste redskaper 
dersom jordsmonnet ikke er bra. 
Vær tålmodig. Et tre bruker lengre 
tid enn en sommerblomst, men treet 
står i generasjoner13. 

Vi er åndelige fedre og mødre, ikke 
arbeidsgivere. Utviklingstrinn:
- Jeg gjør – du ser på
- Jeg gjør – du assisterer
- Du gjør – jeg assisterer
- Du gjør – jeg ser på

Gå fra det teoretiske til det praktiske. 
Hjelp folk ut at komfortsona, blir de 
der, vokser de ikke, men går i stedet 
tilbake. Vi lærer mye av motgang og 
prøvelser. Den største feilen vi kan 
gjøre er å være redd for å gjøre feil. 
Det å gjøre feil er en god anledning 
til læring. Det er en enorm forskjell 
på å mislykkes og å være mislykket. 
Den som aldri gjør feil, gjør aldri 
framgang. Feil fører oss framover 
når vi har rette motiv. Hold nær 
kontakt gjennom telefon, e-post og 
lignende i tillegg til samtalene.

6. Utfordre
Som kristne elsker vi sannheten, 
men vi sier den i kjærlighet14. Jesus 
er full av nåde og sannhet15. Det å 
ha et ønske om å bli likt og gjøre et 
godt inntrykk er en snublestein for 
de som vil hjelpe andre til vekst16. 
En diamant blir ikke ferdig uten 
sliping, vi blir ikke modne uten mot-
gang.

råd for fruktbar konfrontasjon:
A. Ta ting opp så snart som mulig
B. Skill mellom sak og person
C. Konfronter de områdene der per-

sonen kan endre seg
D. La tvilen komme ham til gode 

(anta at motivene er rett)
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stemme følges av frykt, forvirring, 
press og skyld.
Vi skal hjelpe folk til å fullføre visjo-
nen slik Abraham gjorde uansett 
hvor lang tid det måtte ta19. 

7. Strategi
Det å ha en visjon fra Gud er avgjø-
rende. Den er ikke individualistisk, 
men vi har et felles kall fra Gud20. 
Derfor kan vi både arbeide tett 
sammen og underordne oss andre, 
samtidig som vi lever ut fra det vi 
ser i vårt hjerte. Nøkkelen er mul-
tiplikasjon (reproduksjon) på alle 
nivåer: enkeltmennesker, lederskap, 
cellegrupper og menigheter21. Det 
betyr at alle gir videre det de selv 
har fått.  Å nå ut med evangeliet er 
aldri for noen få, men noe vi alle er 

en del av. Familien er opphav til en 
ny familie, cellegruppa starter en ny 
gruppe og menigheten planter en ny 
menighet,

8. Bruk rette og gode verktøy
Å gjøre mennesker til disipler er å 
gå fra ord til handling, fra visjon 
til hverdagen. Ofte er utfordringen 
å være praktisk nok. Da jeg skulle 
pusse opp badet for noen år siden, 
og naboen kom med sin velfylte 
verktøykasse for å bidra, ble hele 
jobben mye mer lystbetont. I tillegg 
fikk jeg gjort alt på mye kortere tid. 

Nå har det kommet ut 4 bøker på 
norsk i serien ”Finn din plass”. De 
fire bøkene (Nr.1. Følg Jesus. Nr.2. 
Bygg på grunnvollen. Nr.3. Lev fel-
lesskap. Nr.4. Lev velsigna) gir prak-
tisk hjelp i det å leve som kristen. 
Det dekker hele kristenlivet fra det 
å være helt fersk som kristen til å bli 
en moden kristen som hjelper andre 
til tro på Jesus. De er skrevet på en 

lettfattelig måte, med praktiske opp-
gaver og god instruksjon. I tillegg er 
det et kapittel til hjelp for den som er 
veileder. For første gang finnes det 
nå på norsk et komplett verktøy for 
å hjelpe folk til modenhet.

Utfordringen er å ta dette verktøyet 
i bruk. Vi har en bedre mulighet enn 
noen gang til å gjøre det som disiple-
ne startet med på pinsedag og som 
bredte seg til hele verden. Å være 
disipler som gjør disipler som gjør 
disipler som gjør disipler osv. Det 
vil skape en bølge av Jesuslike men-
nesker som sprer liv og håp til ver-
den. Når vi gjør det, blir vi en del av 
en verdensvid grasrotbevegelse som 
ser lokalsamfunn, byer og nasjoner 
forandret gjennom mennesker som 
gir evangeliet videre.  

tErjE DaHLE 
td@krinet.no

1 Matt.28,18-20
2 Rom.5,5
3 Ordsp.3,13-26 + 4,5-9
4 Jak.1,5
5 Jes.55,1-3, Joh.7,37-38
6 Matt.6,34
7 Joh.16,13
8 Ordsp.118,13
9 Ap.gj.4,36 + 9,26-27 + 11,23
10 Joh.15,15
11 Luk.11,1-4
12 Mark.9,35-37, Joh.13,1-10
13 2.Tim.4,2
14 Efes.4,15
15 Joh.1,14 + 1,17
16 Ordsp.24,26
17 Kol.3,15
18 Jak.3,13-17
19 Rom.4,18-21.
20 Hebr.3,1
21 2.Tim.2,2

Å gjøre mennesker til disipler er å gå fra ord til 
handling, fra visjon til hverdagen.
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Eg møter mange unge men-
neske som spør meg til råds 
om utdanning og yrkesval. 
Dei unge kristne har jamt 
over eit ønskje om å bruka 
yrket sitt til å påverka og vel-
signa samfunnet. Dei har eit 
ønskje om å kunna vera noko 
for andre, om å bruka livet 
sitt til noko som tel. Dei har 
eit ønskje om å vera kristne i 
arbeidet sitt og kunna utbreia 
Guds rike i samfunnet.

Det er svært gledeleg og opp-
muntrande at unge men-
neske tenkjer slik. Eg vil 

tru at det er fleire enn vi anar som 
ber på slike tankar. Likevel er det 
mange andre som ser ut til å velja 
utdanning og yrkeskarriere ut frå 
andre heilt personlege vurderingar 
som sjølvrealisering, spenning, lønn, 
status osv. 
 
Kristenfolket i landet vårt treng på 
ny å verta medvetne om den kristne 
kallstanken om å tena Gud med 
heile livet sitt. Nokre få er kalla til å 
tena Guds rike på full tid i forsam-
lingar eller i misjonen, medan det 
store fleirtalet er kalla av Gud til å 
tena han gjennom arbeidet sitt. Difor 
er yrkesval så viktig! Difor er strate-
gisk rådgjeving om yrkesval veldig 
viktig i alt ungdomsarbeid og i alle 
forsamlingar! Det er fire områdeDet er fire område 
som vil forma framtida deira og vil 
hjelpa dei til å velga rett:
• Å kjenna seg sjølv
• Å sjå seg sjølv i Guds plan
• Å sjå seg sjølv i verda
• Å setja seg mål

Kristenliv og yrkesval

kristenfolket i landet vårt treng på ny å verta 
medvetne om den kristne kallstanken om å tena 
gud med heile livet sitt.

Vi må stilla spørsmål og hjelpa folk 
til å tenkja, så som: 
• Kven er eg? 
• Kva kan eg? 
• Kva liker eg? 
• Kva vil eg? 
• Kva evner, talentar, gåver har eg? 
• Kva styrke har eg fysisk og psy-

kisk? 
• Kva er viktig for meg? (Geografi, 

familie, cellegruppe, forsam-
ling?)

Gud har kalla alle kristne til å vera 
hans medarbeidarar og tena hans 
plan i si levetid! Guds plan er at 
Guds rike skal koma inn i alle områ-
de av samfunnet og Guds vilje råda 
på jorda så som i himmelen. Landet 
skal verta fylt med kunnskap om 
Herren!

Difor må unge menneske få hjelp til 
å forstå tida, kulturen og samfun-
net vi lever i. Dei treng hjelp til å 
forstå dei underliggjande filosofiane 
og tankemåtane som har ført oss dit 

vi er i dag. Dei må få hjelp til å finna 
vegar til utdanning og arbeid. Dei 
må få hjelp til sjå dei kan vera med å 
påverka og forandra samfunnet.
Dei unge treng folk med livsvisdom 
som kan hjelpa dei til å velja utdan-
ning og å setja seg mål. Det handlar 
om å gje livet ein kurs, om å ha eit 
mål å styra mot. Å velja er å priori-
tera, å setja noko først. Når noko er 
så viktig for dei unge at alt anna må 
vika for det, har dei prioritert! Når 
valet er gjort og kursen staka ut, må 
dei få oppmuntring: Gå for det! Ver 
heilhjarta! Fullfør!

Landet si framtid ligg i hendene 
på den kristne ungdomen! Dei kan 
berga landet frå forfall og under-
gang. Dei kan føra landet til nye 
høgder av god utvikling. Difor må 
dei få hjelp til å velja det rette yrket 
for seg!

ErLiNG tHu 
et@krinet.no

http://erling.typepad.com
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Studietiden er en spennende 
tid. Det voksne livet begynner, 
og en tar svært mange valg 
som former fremtiden. ikke 
bare valg av studieretning 
som bestemmer vårt kom-
mende yrkesliv, men også 
hvordan en benytter fritiden 
og den unike muligheten en 
har til å disponere store deler 
av tiden sin selv. 

Disse årene fremstilles gjerne 
som mulighetenes tid og 
det idealiserte bildet frem-

hever verdien ved å kunne bruke 
disse årene i stor grad på seg selv. 
Men sannheten er at dette er år med 
en unik mulighet til å investere i 
Guds rike, og Gud lønner den som 
setter Han først1 – dermed gir det 
deg også velsignelser tilbake. Guds 
naturlige ordning er; så og du skal 
høste. Dette er tider der du i stor 
grad sår og som du senere vil høste 
av. En god utdanning vil du høste 
av resten av livet, og et engasjert 
menighetsliv vil du i minst like stor 
grad høste rikelig velsignelser av 
både under studietiden og i enda 
større grad senere. Det viktigste er 
at Gud får forme deg, og bygge 
verdier i deg som vil prege ditt liv. 
Dine valg i denne perioden er med å 
sette retning for hvordan du tenker 
og prioriterer. I tilegg vil det å inves-
tere i Guds rike gi deg kompetanse 
som verdsettes i arbeidslivet – ”den 
kristne realkompetansen”.

De fleste har i denne fasen av livet 
mer tilgjengelig tid enn i andre 
faser, der barn, familie og jobb vil 
være naturlige prioriteringer som 
gjør mengden tilgjengelig tid min-

dre. Disiplinering av seg selv kan 
være en utfordring for mange, lange 
morgener og lange lunsjer preger 
manges studiehverdag, og skipper-
taksperioder i stedet for jevnt godt 
arbeid. Det å utvikle sunne arbeids-
vaner og døgnrytmer, frigjør deg så 
du kan bruke tid og krefter på andre 
enn deg selv. Samtidig er det en god 
tid for å utvide sin arbeidskapasitet, 
overgang fra skolehverdag hjemme 
hos foreldre til hybelliv gjør at det 
brått blir en mengde flere ansvars-
områder en selv må holde orden på.

Holdninger som at studietiden er 

”friår” der en ikke trenger å enga-
sjere seg er feil. Selv om en bare skal 
være på studiestedet for en periode, 
bør en ikke tillate seg å ”surfe på 
bekvemmelighetsbølgen” i et ufor-
pliktende liv. En kan få mye ekstra 
ut av tiden ved å engasjere seg i en 
menighet. Det gir mange muligheter 
til å lære om – og utvikle nye sider 
ved seg selv. Med nye utfordringer 
kan en få ta i bruk ubrukte talen-
ter samtidig som en videreutvikler 
andre sider ved seg selv.
 
Samtidig skal en selvsagt nyte den 
friheten en har i denne fasen av 

Engasjert under utdanning

gud vil vi skal nyte livet og gripe hver dag med 
begge hender. Prioriter vennskap som er sunne 
og utviklende for deg.
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livet. Gud vil vi skal nyte livet og 
gripe hver dag med begge hender. 
Prioriter vennskap som er sunne og 
utviklende for deg: De mest motive-
rende og sterke vennskap dannes der 
en sammen er engasjert om et felles 
mål. Derfor er det godt i hovedsak å 
prioritere vennskap og engasjement 
innenfor menigheten, der rammene 

er meget gode for å kunne oppnå 
akkurat denne utviklingen. Bli kjent 
med Guds ord. Mange har mulighe-
ten til å starte dagen litt seinere enn 
det en arbeidsgiver gjerne krever, 
og kan ha gode morgenstunder der 
Guds ord står sentralt. 

Mange av de erfaringene en har fra 
menighetssammenheng vil komme 
til nytte i yrkeslivet. Ved å engasjere 
seg kan en få en ballast som mange 
arbeidsgivere vil verdsette og som 
vil gi inngang til spennende arenaer 
i arbeidslivet. 

Relasjonsbygging er et aktuelt tema 
på arbeidsplasser. Det ses på som en 
vesentlig faktor for trivsel og igjen 
for oppnåelse av gode resultater. 
Denne relasjonsbyggingen bygger 
ikke bare på sosiale egenskaper, men 
også i stor grad på ens personlig 
fremtreden. Skaper en tillit, er en 
til å stole på, hvordan håndterer 
man konfliktsituasjoner? Som enga-
sjerte kristne er det naturlig for oss 
å omgås og samarbeide med mange 
ulike mennesker. Med utgangspunkt 
i visjonen om at Gud har ført oss 
sammen og utrustet oss til å tjene 
hverandre2, har en fått gode erfarin-
ger innen fleksibilitet, omstillings-
evne og evne til å fremheve det gode 
i hverandre selv om vi i utgangs-
punktet kan være svært ulike.

De aller fleste kommer til å arbei-
de sammen med andre, og erfaring 
med teamarbeid verdsettes meget 
høyt. Menighetsengasjement er en 
ypperlig mulighet å ta del i teamar-
beid og få gode erfaringer på gleder 
og utfordringer med denne arbeids-
formen. Alle team trenger ledere, og 
mange av oss får mulighet til å lede 

et team enten det er cellegruppen, 
ungdomsarbeid, en barnegruppe 
eller et praktisk ansvarsområde, alle 
arbeidsgivere er interesserte i arbei-
dere som villig tar ansvar og har 
erfaring med å organisere og å lede 
en samarbeidsgruppe.

Kommunikasjon i mindre grupper 
og presentasjoner overfor større 
forsamlinger er vanlig dagsorden i 
mange yrker. Bare det å være en del 
av en cellegruppe har allerede gitt 
deg en situasjon der du har trent deg 
på å ta ordet i en mindre gruppe. 
Mange av oss får også muligheten å 
bidra i større grupper, for eksempel 
ved å presentere et program eller 
undervise på ulike samlinger, erfa-
ringer som er verdsatt hos arbeids-
givere.

Det å ha en mentor eller være en 
mentor er også en svært god erfa-
ring en kan velge å få med seg fra 
menighetslivet. Det å la noen andre 
få innsyn i din hverdag og å ta 
imot hjelp og rettledning for ditt liv. 
Samtidig som det å være en mentor 
for andre, f. eks engasjert i yngre 
ungdommer eller som cellegruppe-
leder, gir deg viktige erfaringer som 
er ”in” i næringslivet i dag.

I en levende menighet vil det all-
tid være mulighet til å ta ansvar 
for organisering av ulike områder. 

Mange kan få administrative erfa-
ringer fra praktiske oppgaver, andre 
har ansvar for weekender og leirer 
for ungdommene eller cellegruppa. 
Det vil gi deg nyttige kunnskaper 
om hva som er utfordringene, hvor-
dan en takler en rolle som adminis-
trator, hva er din naturlige rolle i en 
slik setting. Du kan også finne ut 
hvordan du samarbeider med andre 
i planlegging og gjennomføringen 
av et arrangement, eller et annet 
ansvarsområde. Bare det å ha denne 
erfaringen og ha vært igjennom en 
slik prosess en eller flere ganger er 
nyttig for din fremtidige arbeidsgi-
ver. 

Samtidig er det kristne verdigrunn-
laget, som er utgangspunktet for vår 
livsførsel, verdier som settes høyt 
i yrkessammenheng. Rettferdighet, 
sannhet, det å være en tjener for 
andre, ærlighet og åpenhet, trofast-
het og renhet, er kvaliteter som Gud 
ønsker å fremheve i våre liv og er 
en frukt av den hellige ånds arbeid 
i oss3.    

Styrt av visjon fremmet av verdier.

tOr EiViND NyGÅrD 
folk@krinet.no

1 Matt.6.33, 
2 Rom.12.5, 
3 Fil. 4.8 + Gal.5.22-23

samtidig er det kristne verdigrunnlaget, som er 
utgangspunktet for vår livsførsel, verdier som set-
tes høyt i yrkessammenheng.
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Som politimann eller brann-
mann er du ”garantert” 
respekt og anerkjennelse for 
offeret du gjør for samfunnet 
beste. Folk flest har et bilde 
av deg i farlige og dramatis-
ke situasjoner der du redder 
liv og stanser forbrytelser, 
selv om hverdagen for disse 
yrkesgruppene trolig er langt 
mindre spennende enn det vi 
ser på tV. Samfunnets helter i 
hvitt går stillere i dørene. 

Det er flere av dem. De har 
ikke store fargerike kjøretøy 
som lager mye lyd og lages 

det en TV-serie om dem, er det ofte 
romantikk og intriger som står i sen-
trum. Sjeldent er det deres innsats 
for de menneskeskjebner som hav-
ner i deres hender det fokuseres på. 

Vi har møtt to representanter for 
sykepleierne, Solfrid Bagaas og 
Nelfrid Kolden. Ikke bare er de 
dyktige og efarne pleiere, de er også 
Guds representanter i møte med 
mennesker i ofte vanskelige situasjo-
ner. Som kristne på arbeidsplassen 
kobler de inn Guds ressurser i alle 
situasjoner til hjelp for både pasien-
ter og kolleger.

Solfrid Bagaas er spesialsykepleier 
på en avdeling for fysikalsk medisin 
og rehabilitering i Bergen. Der har 
hun jobbet i 14 år og når vi spør hva 
det at hun er en kristen betyr for 
henne selv i jobben peker hun først 
og fremst på den tryggheten hun har 
fordi hun vet at Gud er med henne 
i alle ting.
- Det viktigste er at jeg som en kris-
ten aldri er helt hjelpeløs. Jeg ber for 
mange situasjoner, for pasienter og 

kolleger. Det betyr også at jeg kan 
finne styrke til de oppgaver jeg står 
overfor hele tiden. Jeg vet at Gud er 
med i hvert eneste øyeblikk og hver 
eneste situasjon, uansett, og aller 
mest når ting er vanskelig eller når 
jeg redd. Jeg vet jeg får hjelp!

Og det er ikke uten grunn Solfrid 
kjenner på denne avhengigheten av 
Gud. På hennes avdeling kan mange 
ting oppstå og konsekvensene kan 
handle om liv eller død...
- Vi har blant annet pasienter som 
kan være utagerende og voldsomme, 
for eksempel etter ulykker hvor de 
har fått hodeskader. Vi møter også 
situasjoner med akutt sykdom hvor 
jeg kanskje ikke umiddelbart vet hva 
jeg skal gjør. Og når brannalarmen 
har gått på nattevakt og vi har vært 
to personer som skal ha kontroll...

Få av oss kan nok fullt ut gripe ansvaret 
dere har i jobben. Hvordan opplever du 
konkret at Gud er med deg i en krevende 
arbeidsdag?
- Jeg snakker automatisk med Gud, 
uansett. Det er ikke noe tenker på. 
Jeg roper til Gud: Dette trenger jeg 
hjelp til! Og mens jeg forsøker å 
finne løsninger fortsetter jeg å be. En 
gang stod jeg for eksempel overfor 
en ung gutt som var veldig aggressiv 
og sterk. Han var kommet inn på et 
område i huset hvor han ikke kunne 
være og forsøkte å rømme fra avde-
lingen. Da han nektet å gjøre det vi 
ba ham om å gjøre, ropte jeg til Gud 
om hjelp til å løse situasjonen. Jeg 
ba både for guttens egen situasjon 
og for vår egen håndtering av det 
hele. Og plutselig snudde ting seg. 
Gutten gav seg og ble villig og føye-
lig resten av dagen, helt uforklarlig 
ut fra omstendighetene ellers.  Jeg 

Hverdagshelter i hvitt

som kristne på arbeidsplassen kobler de inn guds 
ressurser i alle situasjoner til hjelp for både pasi-
enter og kolleger.
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fortalte kollegene at jeg ”roper jo 
alltid på Gud, for da vet jeg alltid at 
jeg får hjelp!” Dette virker det som 
mange kolleger synes er naturlig 
ut ifra situasjonen, andre synes at i 
hvert fall JEG burde gjøre det når jeg 
er kristen og ikke spesielt rart. Alle 
ber jo, når de selv er i krise. Det bare 
det at de ikke kobler Gud inn i livet 

ellers. Av og til kommer de til meg 
og forteller at de for eksempel ba 
for mannen som var blitt veldig syk 
og ”så hjalp Gud!”. Men når de har 
fått hjelp fra Gud i den situasjonen, 
glemmer de ham og går sin egen vei, 
inntil neste krise kommer. De forstår 
ikke at Gud er med alltid og er til 
stede i hverdagen.

Det høres ut som du har et veldig 
naturlig forhold til i involvere Gud i 
din hverdag og at du får formidlet det 
til kollegene dine. Som sykepleier har 
du ikke så stor frihet overfor pasienter. 
Erfarer du likevel at du får formidlet noe 
av Jesus til dem?
- Ja. I min jobbsituasjon har jeg klare 
begrensninger på hva jeg kan si 
hvis det ikke kommer en anledning 
som pasienten selv tar initiativ til. 
Jeg er opptatt av at Jesus skal synes 
gjennom den jeg er, og det jeg gjør 
og sier. Mitt liv og mitt møte med 
pasientene skal gjenspeile det som 
finnes her på innsiden. Men det hen-
der jo jeg får anledning til å si ting 
mer direkte, at jeg ser ting jeg kan 
gripe fatt i og få en samtale ut av. 
Av og til har noen med en bibel eller 
pasienten kommer inn på noe selv. 
Kanskje er de redde, eller de bare 
leser en avis. Det kan komme mange 
gode samtaler ut fra det!

Opplever du det enkelt å være så frimo-
dig som du høres ut?
- Mange ganger er det enkelt og jeg 
tenker ikke over at det krever noe 
av meg. Jeg opplever at den Hellig 
Ånd jobber i meg, jeg har blitt over-
rasket mer enn en gang over hva jeg 
selv har sagt! Det vanskelige er å 
utfordre de jeg jobber med videre i 

deres forhold til Gud. Kolleger kom-
mer ofte med betroelser og deler 
behov slik at jeg kan være med å be 
for dem. Av og til føler jeg meg som 
en slags ”avdelingsprest”! Det er 
ofte spennende men også krevende 
å møte de forskjellige oppfatninger 
andre har om det å være en kristen.  

Det vanskelige er å utfordre dem 
på gamle faste meninger og å gå 
videre i å bli kjent med Gud. Jeg har 
blitt veldig utfordret selv i det siste 
året spesielt til å være mer sammen 
med Gud og lese Guds ord for å 
kunne møte det som er rundt meg 
og kunne være Guds representant 
på en bedre måte.  Det vil jeg jobbe 
mer med. Men samtidig kjenner jeg 
at jeg er redd for å være for pågå-
ende. Er litt for redd å rive ned den 
positive innstillingen jeg opplever 
at kollegene mine har til Guds rike. 
Ønsket mitt er jo at de skal være 
drevet nysgjerrighet og at de skal få 
oppleve at dette er rett for dem! Så 
jeg er litt redd for å miste det gode 
klimaet, samtidig som jeg ønsker å 
ta de forholdene som er etablert ett 
skritt videre. Jeg ser jo at det at de er 
positive ikke er nok!
  - Men jeg må si at jeg setter utrolig 
pris på at mitt kristne vitnesbyrd 
gjør at kollegene mine har tillit til 
meg, at mange oppfatter meg som 

troverdig.  Når man kjenner hver-
andre så godt som vi gjør på min 
avdeling, vet man om hverandres 
situasjon og jeg vet at mange er på 
”vippen” i sitt forhold til Gud. Jeg 
tror det er innhøstningstid og jeg 
vil ta steg i å høste mer inn der jeg 
jobber!

Hvilke utfordringer møter du i det å 
tjene Gud i din arbeidssituasjon?
- Når det er mye stress og jeg selv 
er sliten er det fort gjort å bli preget 
av de negative tendensene som kan 
finnes på en arbeidsplass, som bak-
snakking og annen negativitet. Hvis 
ikke påfyllingene ellers er god nok er 
det lettere å bli en del av dette selv. 
Da klarer jeg ikke å være klar nok 
og avsløre holdningene i det som 
sies og si imot måten folk snakker 
omkring meg. Også det å tørre å si 
ifra når temaer er oppe som Gud har 
et helt annet syn på enn det som blir 
sagt i små og store sammenhenger...                                                                                     

Hva er de viktigste nøklene du har fun-
net til å tjene Gud på en best mulig måte 
på arbeidsplassen?
- Den viktigste nøkkelen er å søke 
Gud i hverdagen og leve i Guds ord. 
Å leve mest mulig full av Gud! Det 
er så merkbart når jeg ikke fyller på! 
Jeg har altfor mange ganger kjent 
på dette. Lovsang er fantastisk god 
hjelp også. Ofte er det en sang som 
blir værende og som jeg nynner 
på og som gir masse. Ellers er det 
positivt med fellesskap med andre 
kristne på jobben. Vi ber for, kol-
leger, pasienter eller pårørende, og 
det er en kjempeoppmuntring. Det å 
kunne støtte hverandre og kjenne på 
Guds omsorg også i disse tingene, 
det er fantastisk. Jeg ble ansatt på 
underlig vis den gangen jeg kom og 
jeg visste Gud ville ha meg der. Han 
har alltid sørget for at det er andre 
kristne der også! Jeg elsker jobben 
min. Jeg opplevde Gud kalte meg 
til den når jeg var åtte år og at han 
har en plan. Jeg har endelig forstått 
at Gud bruker vanlige mennesker, at 
han ikke stikker av og at han gir meg 
alt jeg trenger.

den viktigste nøkkelen er å søke gud i hver-
dagen og leve i guds ord. Å leve mest mulig full  
av gud! 



22 Tema:  Å leve det kristne livetTema:  Å leve det kristne livet

Nelfrid Kolden er intensivsykeplei-
er på en stor intensivavdeling ved 
Haukeland Sykehus. Hun har jobbet 
med dette i nærmere 25 år og har 
blant annet vært oversykepleier i en 
periode.

Vi spør Nelfrid om det sammen, hva det 
betyr for henne i hennes jobbsituasjon at 
hun er en kristen?
- Grunnleggende er gir det meg 
trygghet. Jeg vet at Gud er med! Det 
er ikke noe som er for vanskelig. Jeg 
møter ingenting som ikke Gud er 
med i. Holdningen min når jeg skal 
på jobb og vet at det kan være tøffe 
ting som møter meg er, ”Ok, Gud du 
er med meg og nå går jeg og gjør det 
beste jeg kan!” Det er slik jeg tenker 
og det hjelper meg virkelig å være 
bevisst på det.

Hvordan opplever du at du kan du for-
midle noe av Jesus til pasientene?
- Det skjer først og fremst ved å gi 
omsorg, å gjøre ting lettere for dem. 
Mine pasienter er ofte delvis bevisst-
løse så det å kommunisere med dem 
er på en måte den største utfordrin-
gen i jobben min i det hele tatt. Det 
blir oftere mer kontakt med de pårø-
rende. Men fordi disse er i en sårbar 
situasjon er det viktig å være svært 
vár og forsiktig. Jeg er avhengig 
av å kunne samarbeide med Gud i 
dette. Ofte synes jeg kan se hvor de 
står i forhold til Gud. Men jeg tror 
jeg formidler Gud først og fremst 
ved å være den er jeg er. Det har 
hent at jeg har sagt at jeg ber eller 
kan be for dem, men da gjør jeg når 
jeg selv føler det er rett å gjøre det. 
Overfor folk som er i krise, slik de 
pårørende er det hos meg, kan det 
ofte virke uheldig. Men jeg kan som 
regel merke om de selv tror eller har 
noen som ber for dem.

Hva med kollegene dine. Hvordan kan 
du formidle noe av Jesus til dem?
- Jeg vitner for kollegene når jeg får 
en anledning, når det er naturlig. Og 
ofte med utgangspunkt i egen hel-
bredelse. Etter at Gud helbredet meg 
for 4 måneder siden har jeg brukte 

den erfaringen til å vitne om Gud 
på jobben. Blant dem jeg jobber med 
er det to andre som har vært operert 
for det samme som plaget meg. Og 
i tillegg har de opplevd mye plager 
og sykemeldinger i forbindelse med 
operasjonene. En dag jeg snakket 
med en av dem og stod og håpet at 
hun ville spørre meg om hvordan 
jeg var blitt bra, fikk jeg anledningen 
til å fortelle hva Gud hadde gjort for 
meg. ”Ja, tok han på deg?”, ville hun 
vite, og jeg måtte svare at det husket 
jeg ikke, men jeg vet jeg ble frisk! Og 
jeg trodde det skjedde ved at Guds 
kraft virket på grunn av Jesu navn. 
Jeg fikk fortalt om hvordan jeg ser at 
Jesus helbredet på mange måter når 
jeg leser i bibelen og at metoden er 
underordnet. Det viktige er at han 
gjorde det og at han viste oss hvem 
Gud er gjennom det. 

Hva er utfordringene i din hverdag i å 
tjene Gud der du jobber?
- Jeg tror jeg kan være mer tydelig 
med troen min overfor kollegene 
mine. Jeg ser ofte først i ettertid situ-
asjoner hvor jeg kunne vært mer 
synlig. Da må jeg bestemme meg for 

å lære av det i stedet for å gå ned. 
Det finnes alltid så mange anlednin-
ger på så mange områder. Og Gud 
har alltid er løsingen for meg til å 
komme videre.

Hva er de viktigste nøklene du har fun-
net for deg selv i å tjene Gud der du 
jobber?
- Det som forandret hele mitt for-
hold til var å få tak i hva det er som 
er på Guds hjerte. Å få fatt i Guds 
visjon. Da ble jeg trygg i min egen 
identitet. Jeg fikk være meg selv og 
helt fri. Og hvis noen kom og ville 
snakke om Gud, da hadde jeg mye å 
si! Det viktigste for meg er å få høre 
til et fellesskap av gode søsken og ha 
en åpenbaring av at det er Gud det 
dreier om. For meg gir forståelsen av 
menighet og Guds plan mening til 
alle områder av livet.

StEiN ØrNHauG
stein@krinet.no

det viktigste for meg er å få høre til et fellesskap 
av gode søsken og ha en åpenbaring av at det er 
gud det dreier om. 
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Som kristne menneske har vi 
ansvar for den verda vi lever 
i. Gud har frå første stund 
gjeve mennesket eit oppdrag 
om å styra og råda på jorda 
og arbeida på å gjera jorda 
til ein god stad å leva for alle. 
Politikk er eit område der 
kristne har eit klart ansvar. Vi 
kan ikkje overlata til gudlause 
menneske å styra utviklinga 
av samfunnet vårt. Politikken 
skaper rammer og vilkår for 
eit godt samfunn. Gjennom 
politikken tek kristne men-
neske ansvar for å styra og 
utvikla samfunnet til beste 
for alle våre medmenneske. 

I eit samfunn skal alle menneske 
ha rett og fridom til å arbeida for 
å nå måla sine. Det er viktig for 

kristne å leggja til rette for eit varmt 
og levande menneskeleg fellesskap 
i samfunnet. Vi vil arbeida for eit 
samfunn som er kjenneteikna av 
samhald, likskap og rettferd. Vi må 
difor røysta på parti som vil leggja 
til rette for at folk best mogleg må 
kunna ta ansvar for og bestemma 
over sine eigne liv. Kvar familie må 
tildømes kunna ta ansvar for korleis 
dei vil at barna skal oppsedast, det 
er ikkje ei statleg oppgåve.

Når kristne tek del i politikken må 
dei setja mennesket i sentrum og 
ikkje system eller strukturar, fordi 
dei trur alle menneske er skapt i 
Guds bilete. Alle kristne lover er til 
beste for folk. Alle kristne ordningar 
går ut på å velsigna og hjelpa men-
neska til eit godt liv. Difor byggjer 
kristen politikk på grunnleggjande 

verdiar som vil hjelpa oss til å finna 
gode løysingar på nye utfordringar i 
samfunnet.

Kristen politikk er difor styrt av 
verdiar og ideologi og er ansvarleg 
og med ei fast retning. Kristen poli-
tikk kan ikkje styrast etter meinings-
målingar, men må vera i samsvar 
med Guds Rike prinsipp slik vi finn 
dei i Bibelen. Kristne menneske kan 
difor utvikla ein gjennomtenkt og 
heilskapleg politikk bygd på kristne 
grunnverdiar som menneskeverd, 
nestekjærleik og forvaltaransvar.

Mange politiske parti i Noreg tek 
i bruk mange kristne honnørord i 
programma sine. Dei fleste seier dei 
byggjer på den kristne kulturarven. 
Vi må ikkje la oss lura av slike fine 
ord i programma, men sjå på korleis 
den praktiske politikken deira er i 
samsvar med dei verkelege kristne 
verdiane som går på vern av liv 
(også det ufødde liv), fremjing av 
ekteskap og familie, hjelp til dei 
fattige, rettferdig fordeling av rikdo-
mane i samfunnet, rettferdige tryg-

deordningar, god velferd for alle, 
trygge arbeidsplassar, og ei bere-
kraftig utvikling.

Det er ønskjeleg at så mange kristne 
som råd tek aktivt del i det politiske 
livet og dei demokratiske prosessa-
ne for å vera med å påverka og styra 
utviklinga av samfunnet. Det minste 
alle kristne kan gjera er å nytta røys-
teretten sin ved både kommune- og 
stortingsval. Det er ein kristenplikt å 
stemma ved politiske val!
Stortingsvalet til hausten er eit 
klårt verdival. Det er mi bønn at 
alle kristne må forstå ansvaret sitt 
og røysta slik at dei kan få størst 
mogleg påverknad for utviklinga 
av samfunnet. Vi må ikkje spreia 
oss på småparti for sermeiningar. 
Vi må ikkje stemma for parti som 
klårt undergrev dei kristne familie-
verdiane! Vi må be og arbeida for 
at dei kristne verdiane skal få større 
gjennomslag i politikken!

ErLiNG tHu 
et@krinet.no

http://erling.typepad.com

Politikk 
– eit ansvar for kristne

Alle kristne lover og ordningar går ut på å velsigna 
og hjelpa menneska til eit godt liv. difor byggjer 
kristen politikk på grunnleggjande verdiar som vil 
hjelpa oss til å finna gode løysingar.
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Fleire politiske parti har ved-
teke forslag om kjønnnøy-
tral ekteskapslov og homofil 
adopsjon. Sterke pressgrup-
per har i lengre tid arbeida 
for dette. til hausten kan 
dette forslaget koma opp i 
Stortinget. Valet i 2005 er eit 
lagnadsår for ekteskapet og 
familien i Noreg. alle kristne 
må sjå ansvaret sitt og gjera 
det som kan gjerast for å 
ta vare på den tradisjonelle 
forståinga av ekteskapet som 
eit trufast forhold mellom ei 
kvinne og ein mann.

Ein kjønnsnøytral ekteskaps-
lov er eit alvorleg steg som 
vil få store følgjer. Det inne-

ber at politikarane oppløyser mor-
far-barn-forholdet som grunncella 
i samfunnet. Det er drastisk! Dei 
politikarane som er for dette, seier 
i røynda at foreldra sitt kjønn ikkje 
har noko å seia for barna når dei 
veks opp og utviklast som men-
neske.

Kjønnsnøytrale ekteskapslover går 
mot biologiske røydomar og tusenå-
rige samlivsformer som alle samfunn 
har bygd på fram til i dag. Desse nye 
lovane vil gå på tvers av hundre-
års barnepsykologisk forsking om 
kva mor og far har å seia for barns 
utvikling. Desse lovane strir mot all 
sunn fornuft! All forsking seier og 
alle foreldre forstår at mor og far har 
kvar sine eineståande funksjonar og 
påverknadar på barna sin vokster og 
utvikling. 

Å innføra ei ny forståing av ekte-
skapet, der det ikkje er forstått som 

eit trufast forhold mellom ein mann 
og ei kvinne, men som eit forhold 
mellom to menneske uavhengig av 
kjønn, inneber ei radikal endring av 
grunnvollen for samfunnet. Sjølve 
kulturgrunnlagt for samfunnet vert 
med dette endra og opnar for ei 
utvikling som ingen kjenner følgjene 
av. Å innføra denne lovendringa er 
i røynda eit kjempestort samlivsek-
speriment med barna som prøve-
klutar.

Vi må få vanlege folk til å forstå kva 
som er i ferd med å henda. Desse 
lovane riv grunnen bort under det 
samfunnet som vi elskar og som 

mødrene og fedrane våre har kjem-
pa fram med stor lit og offer! 
Dei partia som støttar lov om kjønns-
nøytrale ekteskap må ikkje få vår 
støtte! Kristne menneske kan ikkje 
røysta på parti som er for kjønns-
nøytrale ekteskap!

ErLiNG tHu
 et@krint.no

http://erling.typepad.com

Aktuell link:
www.morfarbarn.no

Kjønnsnøytral ekteskapslov?

desse nye lovane vil gå på tvers av hundreårs 
barnepsykologisk forsking om kva mor og far har 
å seia for barns utvikling.

Kristen politikk 
– vernar om familien
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For alle kristne er familielivet 
det som er viktigaste i heile 
samfunnet. Difor må kristne 
menneske røysta på politis-
ke parti som gjev ekteskap 
og familie høgare rang enn 
andre ting på det politiske 
programmet. 

Vi må arbeida for eit sam-
funn som legg til rette for 
barna og familien. Vi må 

sikra familiane fridom til å velja om 
ein av foreldra skal vera heime for 
å ta seg av barna medan dei er små. 
Vi må motarbeida den utviklinga 
som gjer at begge ektefellane må ut 
i arbeidslivet for å kunna forsørgja 
ein familie med barn. Vi må arbeida 
for trygge kår for familiane der barn 
og foreldre har tid til kvarandre.

Kristne må i alle forhold setja barna 
og deira behov føre dei vaksne sine 

materialistiske eller kjenslemessige 
behov. Det gjeld sjølvsagt og i sam-
band med adopsjon. Eit barn som 
skal få eit nytt miljø å veksa opp i 
fortener å få dei beste og tryggaste 
forhold vi kan gje dei. Det er sjølv-
sagd ein familie med både mor og 
far. Barn har ein naturrett til både 
far og mor. Barna sin rett må gå føre 
vaksne sine ønskjer.

Familien byggjer modne menneske. 
I familien får barna bygd inn i seg 
verdiar for livet. Desse verdiane vil 
hjelpa dei til å gjera ein verdifull inn-
sats for samfunnet i nærmiljø og på 
arbeidsplass. Ekteskapet og familien 
er den beste plassen for kjærleik, 

nærleik og omsorg for både vaksne 
og barn. Difor må vi ikkje berre slå 
ring om ekteskapet og verna fami-
lien, vi må arbeida aktivt for å gje 
familien høgare status og betre kår!

ErLiNG tHu 
et@krinet.no

http://erling.typepad.com

Kristen politikk 
– vernar om familien

kristne må i alle forhold setja barna og deira 
behov føre dei vaksne sine materialistiske eller 
kjenslemessige behov.
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i Lukas 10 sier jesus at høs-
ten er moden og stor. Det 
er ingenting i veien med 
høsten. i joh.4 sier han at 
markene står hvite mot høst. 
Når han så ber, ber han ikke 
for høsten men for arbeide-
rene. Vi trenger altså ikke 
lete etter høsten, vi er midt i 
den. Vi omgås den hver dag, 
men Gud vil gjøre noe med 
oss. Be høstens Herre om 
å drive arbeider ut. Han vil 
altså ikke blåse høsten inn, 
men ”blåse” oss ut der hvor 
høsten er.

Det er gjort undersøkelser 
som viser at de aller fleste 
kristne hver uke er i kon-

takt med mellom 8 – 10 personer 
som er åpen for evangeliet. Det kan 
være naboer, familiemedlemmer, 
kollegaer, skolekamerater etc. Det er 
ikke sikkert at vi er klar over at alle 
disse er åpne men det finnes flere 
måter å finne det ut på. Min favo-
rittmetode er ganske enkel: jeg spør 
Den Hellige Ånd. Jeg ber om at han 
skal åpne øynene mine så jeg ser det 
han ser og hører det han hører når 
det gjelder de jeg omgås med eller 
høsten om du vil. Gud svarer slike 
bønner. Det kan være at du ser ting 
du ikke har lagt merke til hos dem 
før, eller hører ting de sier som fan-
ger din oppmerksomhet. Dette skjer 
med meg hele tiden.

Med bakgrunn i dette bestemte min 
kone Kjersti og jeg oss for å få en 
oversikt over de vi kjenner eller 
berører som ikke er kristne (poten-
sielle kristne!) og som er åpen og 
positiv til evangeliet.

Inn på kalenderen
Blant flere navn var det et ektepar 
vi følte Gud minnet oss om. Dette 
var et par som var positive og som 
hadde vist interesse flere år før, men 
som ikke var ”kommet igjennom”. 
Vi tok et skritt videre fra det å tenke 
på å gjøre noe til å handle: vi ringte 
dem og spurte om de ville komme 
på kaffe. De ble glad for invitasjo-
nen og takket ja. Dette var i starten 
av desember i fjor. Dagen de skulle 
komme ringte de og sa at ett av 
barna hadde blitt sykt og de desver-
re ikke kunne komme. Vi skjønte 
selvsagt det og sa at vi skulle ta kon-
takt igjen. Nå er det 6 måneder siden 
og vi har ennå ikke tatt kontakt! Hva 
er det som skjer?

Vel, livet er travelt. Jeg reiser en del. 
Det er mange oppgaver i menig-
hetsarbeidet. Men jeg har forstått en 

ting: hvis jeg ikke skriver disse nav-
nene ned i min ukeoversikt, hvis jeg 
ikke tar dem med i mine ukentlige 
planer, så glemmer jeg dem fort. Jeg 
ønsker å ta kontakt, jeg vil, men det 
skjer så mye at de lett kan komme i 
bakgrunnen og de blir bare en del av 
mine gode intensjoner.

Jeg har gjort noe med dette Jeg har 
laget en arbeidsplan.  Dette har vært 
til hjelp for meg i det å se større inn-
høstning, flere som tar en klar avgjø-
relse for Gud. Det samme har skjedd 
med andre som har begynt å arbeide 
på denne måten. Det vil gi resultater 
når vi er målbevisst og fokusert. 
Kanskje du bare har et par stykker 
på listen din? Vel, kjempebra! Gå for 
de to og så skal Herren gi deg flere 
og flere. Jeg tror ikke Gud gir oss en 
annen høst før vi starter med den vi 
allerede har.

Gud vil frelse mennesker i dag!

det er gjort undersøkelser som 
viser at de aller fleste kristne 
hver uke er i kontakt med   
8 – 10 personer som er åpen 
for evangeliet.
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jeg tror ikke gud gir oss en annen høst før vi 
starter med den vi allerede har.

Arbeidsplan for innhøstning:

1.  Kartleggingsfasen
Få en oversikt over de kontaktene 
du/dere, cellegruppen har med men-
nesker som er positive til evangeliet. 
(Fredens menn/kvinner  Luk.10)  
Husk å spørre Den Hellige Ånd om 
å vise deg hvem som er åpen og 
hvor de står i det å ta en avgjørelse. 
Du vil ofte bli overrasket over hvem 
det er som er aller nærmest.

2.  Strategifasen
Be Den Hellige Ånd gi deg nøkler 
for videre fremdrift. Hva skal jeg/
vi gjøre for å komme videre med 
dem? 

Møte behov de har
•  Trenger de praktisk hjelp? 
Trenger de noen som bare kan lytte? 
( Husk at å lytte er ofte den beste 
måten å nå inn til dem på.)
•  Kan vi finne måter å oppmuntre 
på? Fordømmelse lukker dører, opp-
muntring åpner.
• Planlegg initiativ. Ikke vent på 
initiativ fra dem. Planlegg hvordan 
du kan lede dem steg for steg.
• Aktiviteter du kan forberede er 
å gå på besøk, gå på tur sammen, er 
det barnefamilier kan dere gjøre på 
ting sammen med barna.

3. aksjonsfasen
• Når du vet hva du skal gjøre 
så skriv det ned og lag en plan for 
hvordan og når du skal handle. Vær 
spesifikk og konkret. Lag en plan 
uke for uke.
• Innvolver andre i cellegrup-
pen/fellesskapet i dine planer og 
be dem følge deg opp ukentlig for 
å se om du har fått gjennomført det 
du skulle. Dette er kanskje den mest 
utfordrende biten, men det vil være 
til stor hjelp for deg i å gjøre det du 
har bestemt deg for.
• Ta aksjon. Vær frimodig. Led 
vennene dine det siste stykket. Vær 
en leder. Vær målbevisst og forvent-
ningsfull!

”Om fire måneder”
En av de tingene som ofte hindrer 
oss i å se høsten i dag eller å for-
vente innhøstning i dag er at vi lever 
med denne avstanden på 4 måneder. 
”Sier dere ikke selv: Ennå er det fire 
månender til innhøstning. Men jeg 
sier dere; Løft blikket å se på mar-
kene, de står alt hvite mot høst.”   
Joh.4.35-36

Fire måneder representerer våre 
erfaringer, det naturlige.  ”Jeg tror 
mennesker skal bli frelst. Ja, jeg tror 
at Gud vil bruke meg til å lede men-
nesker inn i Guds Rike, men om 
fire måneder”.  Men dette er hva 
Guds ord sier: I dag er frelsens dag.  
Gud sier: I dag er høsten klar. I dag. 
Be Gud om å gi deg en daglig for-
ventning om å få se høst. Disiplene 
som gikk inn i Sykar møtte mange 
mennesker. Og det var alt de så; 
mange mennesker. Men da Jesus sa 
til dem ”Lukk opp øynene og se”, 
da så de noe annet; da så de høsten, 
mennesker som var på vei til Jesus. 
Mennesker som var blitt utfordret 

av en kvinne som glemte sine egne 
behov, som bare måtte dele Jesus 
med de hun kjente, og som viste 
dem veien til Jesus og mange tok 
imot ham.

La Den Hellige Ånd få åpne øynene 
våre så vi ser høsten. Be om at høs-
tens Herre skal gi oss tro og forvent-
ning på at vi skal få oppleve det den 
første menigheten fikk oppleve, at 
Herren daglig la til mennesker.
                                            
Vi skal så, vi skal vanne, vi skal bear-
beide jordsmonnet slik at mennesker 
vil ta imot, men vi skal også få høste 
inn. Lev på en slik måte at du alltid 
sår, vanner og kultiverer jordsmon-
net. Da vil du også garantert få høste 
inn grøden.

arne G. Skagen 
ags@krinet.no
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Gi det videre!

Med FOLK ønsker vi som ledere og skribenter knyttet til Kristent Nettverks arbeid å formidle
hjelp og retning til alle kristne i Norge i vår tid.

• Fordi vi tror på bibeltroskap i en tid med oppløsning og relativisering

• Fordi vi tror på utrustning av den enkelte troende og av menighetsfellesskap i en tid
hvor Guds rike går fram som aldri før

• Fordi vi tror på et felles kall for alle troende til å være lys og salt i en verden som
trues av mørke og forfall

• Tror vi at bladet FOLK er viktigere enn noensinne

Vi inviterer deg derfor til å GI DET VIDERE! Ved å bruke blanketten her kan du enten:

• invitere en eller flere til å prøve to nummer av FOLK gratis

• eller gi bort et abonnement som du betaler

Etter en prøve-/gaveperioden vil mottageren få tilbud om å bli ordinære abonnenter. Et
årsabonnement koster 200,-.

Du kan også bestille prøve-/gaveabonnement på mail til folk@kristent-nettverk.no

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jeg ønsker at dere skal sende prøve-/ gaveabonnement til følgende personer:
Fornavn/etternavn Adresse Postnr./sted

Fornavn/etternavn Adresse Postnr./sted

Skjemaet er sendt av:
Fornavn/etternavn Adresse Postnr./sted

Slippen sendes til: FOLK, Pb.3180 Årstad, 5829 Bergen

Les mer om FOLK på www.folk.as og Kristent Nettverk på www.kristent-nettverk.no

Med FOLK ønsker vi som ledere og skribenter knyttet til Kristent Nettverks arbeid  

å formidle hjelp og retning til alle kristne i Norge i vår tid.

•	 Fordi	vi	tror	på	bibeltroskap	i	en	tid	med	oppløsning	og	relativisering	

•	 Fordi	vi	tror	på	utrustning	av	den	enkelte	troende	og	av	menighetsfellesskap	i	en	tid		

	 hvor	Guds	rike	går	fram	som	aldri	før

•	 Fordi	vi	tror	på	et	felles	kall	for	alle	troende	til	å	være	lys	og	salt		

	 i	en	verden	som	trues	av	mørke	og	forfall

•	 Tror	vi	at	bladet	FOLK	er	viktigere	enn	noensinne

Vi inviterer deg derfor til å GI DET VIDERE! Ved å bruke blanketten her kan du enten:

•	 invitere	en	eller	flere	til	å	prøve	to	nummer	av	FOLK	gratis

•	 eller	gi	bort	et	abonnement	som	du	betaler

Etter	en	prøve-/gaveperioden	vil	mottageren	få	tilbud	om	å	bli	ordinære	abonnenter.		

Et	årsabonnement	koster	200,-.

Du	kan	også	bestille	prøve-/gaveabonnement	på	mail	til	folk@kristent-nettverk.no

Slippen	sendes	til:	FOLK,	Pb.3180	Årstad,	5829	Bergen	Les	mer	om	FOLK	på	www.folk.as	og	Kristent	Nettverk	på	www.kristent-nettverk.no

Gi det videre!
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