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2 Revolusjonerende forandring

De fleste er ganske oppdatert 
på det negative som skjer i 
verden, men vet lite om alt 
det gode som skjer. I dette 
bladet gir vi deg et lite glimt 
inn i en virkelighet du ikke 
leser om i dagsavisene eller 
ser på nyhetene. 

På begynnelsen av 70-tallet var 
det omlag 70 millioner karis-
matiske kristne i verden. Nå 

regner man med at det er over 700 
millioner. Den årlige veksten på 8 
prosent gjør åndsfylte kristne til den 
hurtigst voksende religiøse bevegel-
sen i verden. Utviklingen er så over-
veldende at ”revolusjonerende” på 
ingen måte blir for sterkt. Hvis vek-
sten skulle fortsette som nå i 25 år 
til, vil hele verdens befolkning bestå 
av åndsfylte, bibeltroende kristne i 
2030.  
 Bibelen forutsier imidlertid 
at utviklingen vil fortsette i to ret-
ninger. Vår tid kan beskrives med 
åpningen av Charles Dickens roman 
”A tale of two cities”: ”Det var den 
beste av alle tider, det var den verste 
av alle tider”. Vi som har lest slutten 
av Guds Bok, kan heldigvis røpe at 
det gode vinner til slutt!  
 Selv om det ikke er tema i dette 
nummer, kan det nevnes at kristen-
heten, spesielt i Vesten, også utvi-
kler seg i to retninger. Mens stadig 
flere kristne blir forvandla ved Guds 
Ord og Guds Ånd, blir mange som 
bekjenner seg til den kristne tro mer 
og mer prega av humanistisk tanke-
gang og verdslig livsstil. Gud ønsker 
at vi skal være konservative i vårt 
syn på Bibelen og fleksible i forhold 
til liturgier og metoder. Statskirken 
i Norge er et eksempel på hva som 
skjer når man gjør det motsatte. 
Kirkesamfunn og menigheter som 
heller åpner opp for folkemeninger 

enn for Den Hellige Ånd, er i tilba-
kegang verden over.  
 Vi har valgt å fokusere på 7 
områder i dette bladet: Inderlig 
bønn, Evangeliet ut til nye, Flere 
og større mirakler, Hjelp til de fat-
tige, Menighet på Guds måte, Ekte 
enhet og Samfunnsforvandling. 
 På alle disse områdene mobi-
liserer Den Hellige Ånd sitt folk til 
handling. Ofte uten å vite om hver-
andre, blir kristne rundt om på klo-
den inspirert av Gud til å gå i samme 
retning. Det er så trosstyrkende å se 
dette! 
 - Det pågår en stille åndelig 
revolusjon som kommer til å foran-
dre samfunnet i løpet av de neste 20 

åra, skriver den amerikanske for-
skeren George Barna i sin nye bok 
”Revolution”. 
 Vi mener å se klare tegn på at 
det samme holder på å skje i Norge. 
En voksende grasrotbevegelse har 
begynt å påvirke samfunnet med 
himmelske verdier.
 
Vi håper at dette nummeret av FOLK 
vil bidra til å øke bevissthet om hva 
som skjer og inspirere til revolusjo-
nerende samfunnsforandring. 

KNut G. OslaND     

Revolusjonerende forandring

det pågår en stille åndelig revolusjon som 
kommer til å forandre samfunnet i løpet 
av de neste 20 åra
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Ekstrem utvikling 
Verden fortsetter å utvikle seg i 
ekstrem retning: ekstreme forskjel-
ler, ekstrem livsstil, ekstrem religion, 
ekstrem teknologi, ekstrem natur og 
ekstrem ondskap. Men den ekstreme 
godheten har en enorm virkning og 
vil vinne til slutt! 
 I en og samme blokk kan stren-
ge muslimer og karismatiske glad-
kristne bo i fredelig sameksistens 
med treningsfanatiske vegetaria-
nere, hurtigmatspisende sofagriser, 
mediterende newagere og overflate-
polerte rundbrennere.

Ekstreme forskjeller 
Mens et barn dør hvert tredje 
sekund1 – de fleste av mangel på 
enkelt helsestell – bruker folk i ves-
ten milliarder på operasjoner for å 
pynte på utseende sitt. Mens mil-
lioner av indere bor på gata, bygger 
stadig flere amerikanere gigantvil-
laer med fem bad eller mer. De siste 
åra har de rike blitt rikere og de 
fattige fattigere, og slik vil det nok 
fortsette enda ei stund. 

Ekstrem livsstil
Mens de fleste i Norge tidligere var 
ganske like i måten å ordne livet sitt 
på, tør folk nå å leve ut sine forskjel-
ler mer åpent – på godt og ondt. I en 
og samme blokk kan strenge musli-
mer og karismatiske gladkristne bo 
i fredlig sameksistens med trenings-
fanatiske vegetarianere, hurtigmat-
spisende sofagriser, mediterende 
newagere og overflatepolerte rund-
brennere. I vår søken etter spenning, 
identitet og oppmerksomhet blir 
livsstilen stadig mer ekstrem. 

Ekstrem religion 
Ekstreme ideologier, hat og frus-
trasjon uttrykt gjennom terror, har 
skrudd opp fryktnivået i verden. 

Sjølmordsbomberen Hassan Abu 
Zaid, som drepte fem mennesker og 
såret 30, mente at Allah ville belønne 
ham med 70 jomfruer for hand-
lingen. Religiøs fanatisme, uansett 
hvilken form den tar, er en trussel 
mot verdensfreden. Reaksjonene på 
tegningene av profeten Muhammed 
er en indikasjon på dette. Ved mis-
forstått bibelbruk støtter mange 
kristne i USA og Europa ekstremis-
tiske jødiske bevegelser, og brem-
ser på den måten fredsløsninger i 
Midtøsten. Religionen er ikke opp-
havet til konfliktene i verden, men et 
middel som folk med patriotisk og 
fundamentalistisk legning bruker. 

Ekstrem teknologi
I januar 2004 landet ”Spirit” på Mars. 
Etter noen minutter fikk romfor-
skerne lyd fra romsonden. For noen 
måneder siden kunne man følge 
romsonden Deep Impact live da den 
traff kjernen til komet Tempel/1 i 
en fart av 37 000 km/t. Vitenskapen 
har gitt oss slike muligheter at van-
lige folk knapt greier å følge med. 
Hvordan skal man forholde seg til 
kloning? I Norge har vi i året som 
har gått hatt en debatt om foreldres 
rett til å fryse ned navlestrengsblod 
fra nyfødte barn for siden å kunne 
kurere eventuelle sykdommer ved 
hjelp av stamceller. En mobiltele-
fon til noen hundrelapper har stør-
re kapasitet enn hva en datamas-
kin til tjue tusen kroner hadde for 
15 år siden. En trenger ikke være 

profet for å forstå at denne utvik-
linga kommer til å fortsette og at vi 
vil få spennende nyvinninger også 
i 2006. 

Ekstrem natur 
Etter at tsunamien tok livet av kan-
skje 400 000 mennesker for snart hal-
vannet år siden2, har det bare gått 
slag i slag med orkaner og jordskjelv. 
Amerika hadde flere orkaner i 2005 
enn det er bokstaver i alfabetet. De 
siste åra har det blitt satt hundrevis 
av nye klimarekorder. Stadig flere 
mennesker tror at disse ekstreme 
utslaga av natur, i alle fall delvis er 
menneskeskapte. Selv om det fra 
ulike religiøse hold blir spekulert 
i hvorfor disse ”straffedommene” 
har rammet nettopp disse folka, 
har bibelkjennere lært av Jesus at 
de som opplever slike ting ikke er 
verre enn andre3. Samtidig oppfor-
drer Mesteren til å la slike hendelser 
vekke oss alle opp og passe på at vi 
er på talefot med Vårherre. Livet er 
sårbart og det gjelder å være klar til 
å møte vår Skaper. 

Ekstrem ondskap 
I et forsøk på å tilfredsstille egne lys-
ter, fins det omtrent ikke grenser for 
hva mennesker kan påføre andre av 
skader. Verden er vitne til overgrep 
så grusomme at det er vanskelig å 
forstå at mennesker kan utføre dem. 
Ondskapen har fått slike uttrykk 
at stadig flere erkjenner at det fins 
onde ånder som påvirker mennes-

Ekstrem utvikling

gud har fortalt oss at denne tida vil 
være prega av sterke kontraster og 
polarisering. mørket blir mørkere og 
lyset blir lysere
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nesker i den siste tid, viser at sjøl-
opptatte folk ikke skal seire: ”Men 
de skal ikke kunne holde på bestan-
dig med dette. En dag skal deres 
bedrag bli velkjent for alle.” 

Komme ditt rike! 
Gud har gitt mange løfter om at det 
gode skal seire. Derfor oppmuntrer 
Bibelen oss til ”utrettelig å gjøre det 
gode” og ”overvinne det onde med 
det gode”. Når vi hver på vår måte 
og sammen gjør dette, vil den to 
tusen år gamle bønnen besvares: ”La 
ditt rike komme. La din vilje skje på 
jorden som i himmelen7.”

KNut G. OslaND

1   I følge UNDP-rapporten fra FN av   
 mai 2005 kunne tre av fire barn vært  
 reddet
2  Den katolske hjelpeorganisasjonen   
 Caritas hevder at tallet på omkomne  
 er dobbelt så mange som først antatt  
 (http://web3.aftenbladet.no/ 
 utenriks/article244018.ece) 
3   Lukas 13,1-5
4   Åpenbaringen 22,11 (Levende Bok)
5   2. Tim. 3, 1-5 (Levende Bok)
6   Apostlenes Gjerninger 2,17-21
7   Lukas11,2

ker. I Sudan og Uganda er det få 
som ikke tror at det fins en djevel. 
Det ateistiske verdensbildet er på 
vei ut. I en erkjennelse av at det fins 
en åndelig virkelighet, setter stadig 
flere sin lit til Guds godhet. 

Ekstrem godhet
I møte med AIDS-ofre i Uganda 
bestemte den sørafrikanske karriere-
kvinnen Heather Reynolds seg for 
å vie resten av sitt liv til å ta seg av 
barn som har blitt foreldreløse som 
følge av AIDS-epidemien. 
 Ekteparet Bill og Melinda Gates 
har satt av 190 milliarder kroner til 
å hjelpe verdens fattige, blant annet 
med vaksiner. Vokalisten Bono har 
delvis æren for at G8-lederne i året 
som gikk bestemt seg for å redusere 
fattige lands gjeld betydelig. 
 I 2006 kommer minst 70 mil-
lioner mennesker til å ta imot Jesus 
og få Kjærlighetens Ånd på innsida. 
Får de tilstrekkelig opplæring til å 
leve ut det nye livet, vil alle disse bli 
fredsstiftere i sitt nærmiljø. 
 For endelig å løse fattigdoms-
problemet i verden, må det mange 
store og omfattende endringer til. 
Det prosjektet vil ikke bli fullført 
med det første. Stadig flere poli-
tiske ledere tror imidlertid at det er 
mulig å fjerne fattigdomsproblemet 
i vår generasjon. Innsatsen fra gode 
mennesker øker, og utretter store 
forandringer for et økende antall 
mennesker. Når stadig flere bruker 
tid, evner og penger til å gjøre noe 
for de som trenger det, vil verden bli 
bedre. 

De siste dager
Vi lever i det Bibelen kaller ”de siste 
dager”. Gud har fortalt oss at denne 
tida skal være prega av sterke kon-
traster og polarisering. Mørket blir 
mørkere og lyset blir lysere. ”Og 
når den tiden kommer, vil alle de 
som gjør urett, fortsette i enda større 
grad med det, og de urene vil bli 
enda mer urene, gode mennesker 
blir bedre, og de som er hellige, vil 
bli mer hellige”4.

Vanskelige og mirakuløse tider 
”Du skal vite at i de siste dager skal 
det komme vanskelige tider”, skri-
ver apostelen Paulus, og følger opp 
med en beskrivelse av menneskene 
i de siste dager: ”Folk skal elske seg 
selv og sine penger. De kommer til å 
være hovmodige og skrytende. De 
skal håne Gud, være ulydige mot 
foreldrene sine og utakknemlige 
og ukjærlige. Mange kommer til å 
være hardhjertet og aldri gi etter for 
andre. De lyver og lager vanskelig-
heter, og de lever umoralsk. Andre 
vil bli harde og grusomme, og de 
vil spotte dem som forsøker å være 
gode. De kommer til å forråde ven-
nene sine, er oppfarende og stolte, 
og foretrekker fornøyelser framfor å 
tjene Gud. De skal gå i kirken, joda, 
men de kommer ikke til å tro på noe 
av det de hører der”5. 
 Samtidig som dette skjer, vil 
Gud berøre alle mennesker med sin 
kraft og gjøre store under blant men-
neskene: ”I de siste dager, sier Gud, 
vil jeg utøse min Ånd over hele 
menneskeheten.”6. Avslutningen på 
Paulus negative beskrivelse av men-
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aldri har så mange kristne 
bedt så mye til Gud. Gud 
mobiliserer sitt folk til bønn 
for en verden i nød, og sta-
dig flere oppdager kraften i 
inderlig bønn. 

På begynnelsen av 70-tallet 
hørte vi om den raskt voksen-
de menigheten i Sør-Koreas 

hovedstad som hevdet at bønn var 
nøkkelen til veksten. Vi hørte om 
pastor Cho som ba fem timer hver 
dag, om menighetens to bønnenetter 
hver uke og om menighetsmedlem-
mer som løste sine ekteskapsproble-
mer i løpet av ei ukes opphold i en 
av menighetens bønnegrotter oppe 
i fjellet. I 1973 anskaffet menigheten 
et eget ”bønnefjell” der folk kunne 
komme og tilbringe kortere eller len-
gre tid i bønn og gjerne faste1. I dag 
har fasilitetene på bønnefjellet til 

enhver tid kapasitet til å innlosjere 
10 000 forbedere, og bønnefjellvisjo-
nen har spredt seg verden over. En 
rekke menigheter i Sør-Korea har nå 
egne ”bønnefjell”. Grace Knutsen, 
som kommer fra Sør-Korea, sier til 
”Nordisk Bønnesenter” at det er så 
mye folk som ber i området nær 
grensa til Nord-Korea at det kan 
være vanskelig å finne et sted å være 
alene2.

Gigantbønnemøter 
3. oktober 1994 ledet pastor Cho et 
bønnemøte med om lag en million 
deltakere på en nedlagt flyplass. Det 
fortelles at nærmere 700 000 var i 
bønn hele natta gjennom. 
 Yoido Full Gospel Church i 
Seoul teller i dag om lag 800 000 
medlemmer og har startet hundrevis 
av nye menigheter i mange land. 
 En regner med at 30 prosent av 
Sør-Koreas befolkning er gjenfødte 
kristne. Dette tilskrives i stor grad 

at tusenvis av menigheter har tatt i 
bruk bønnens nøkler. 
 Den 18. desember 1998 var over 
4 millioner kristne samlet til bønn i 
Nigerias hovedstad Lagos3. I mange 
land arrangeres det bønnemøter 
med tusener av deltakere.   
 
24-7 
I september 1999 fikk en gjeng ung-
dommer i England ideen om at de 
skulle prøve å be non-stop i en 
måned, på skift. I løpet av denne 
måneden møtte Gud disse ungdom-
mene på en sånn måte at de ikke 
greide å stopp før jul. Dette ble star-
ten på den verdensvide bønnebeve-
gelsen 24-74. Hundrevis av non-stop 
bønnemøter verden over er nå linket 
opp til deres web-side som en del av 
en stor bønnelenke. 

International House of Prayer
Den 17. september 1999 (samme 
måned som 24-7) startet et bøn-

Inderlig bønn

1 : inder l i g bønn
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nemøte i Kansas City i USA, som 
holder på ennå. I dag er det over 400 
fulltidsarbeidere knyttet til staben 
for bønnehuset. IHOP mobiliserer 
også kristne over hele verden til 
bønn og faste5. 
Det hevdes at det på begynnelsen 
av 90-tallet var omkring 100 bøn-
nelenker. Nå skal det være 4 000 
bønnelenker med kontinuerlig bønn 
rundt om i verden. Over halvparten 
av verdens nasjoner har i dag en 
nasjonal bønnebevegelse i en eller 
annen form6. 

Globalt bønnemøte på nettet
Siden oppstarten for 70 måneder 
siden, har nettstedet Liveprayer.
Com en database med 1,6 millio-
ner rapporter om bønnesvar. 110 
000 mennesker har tatt imot Jesus 
som sin frelser, minst 200 av dem 
på randen av selvmord. Hver dag 
får nettstedet inn 40 000 mailer 
med forespørsler om bønn som blir 
behandlet personlig av hundrevis 
av forbedere. Nettstedet har over 
2 millioner abonnenter på daglige 
andakter7. 

Bønnefyrtårn
Også i Norge har det de siste 
åra vært et sterkt fokus på bønn. 
Bønneaksjoner av ulike slag blir 
gjennomført, og kristne ledere og 
menigheter tar et fornyet ansvar for 
å be for sin kommune. Tidligere 
stortingspresident Edvard Grimstad 
er en av dem som arbeider med å 
mobilisere kristne til å ta et bønne-

ansvar for sin kommune, blant annet 
ved hjelp av såkalte bønnefyrtårn. 
Et bønnefyrtårn er en enkeltperson 
eller en familie som jevnlig ber for 
navngitte naboer, kolleger eller ven-
ner. I fjor var over 600 ungdommer 
samlet til bønnenatt i Bergen og 1500 
ungdommer samlet til Jesus-fest 
med lovsang og bønn i Grieghallen. 
Felleskristne bønneaksjoner med 
bønn på de syv fjell, bønnefyrtårn 
og flere hundre samlet til bønn på 
Torvallmenningen er noe av det som 
ligger bak den positive utviklingen i 
vestlandsbyen.   

KNut G. OslaND

1  De fleste opplysningene om Yoido   
 Full Gospel Church er hentet fra   
 deres egen internettside  
 http://english.fgtv.com/
2  Nordisk Bønnesenters nyhetsbrev,   
 www.nordicmission.org/ 
 prod23.htm#07
3 www.jesus.org.uk/dawn/1999/  
 dawn9912.html
4  www.24-7prayer.com/cm/ 
 resources/1

5  www.ihop.churchinsight.com/  
 Group/Group.aspx?id=16800
6  www.transformingmelbourne.org/  
 prayerexplosion.html
7  www.liveprayer.com/index.html

3. oktober 1994 ledet pastor Cho et bønnemøte 
med om lag en million deltakere på en nedlagt 
flyplass. det fortelles at nærmere 700 000 var i 
bønn hele natta gjennom 



� Revolusjonerende forandring

som kristne er vi kalt til å 
styre med Jesus i bønn. Bønn 
er åndedrettet i menighetens 
liv. Hva slags retningslinjer 
gir Bibelen for bønn?

Bibelen oppfordrer oss gjentat-
te ganger til å be. Jesus, som 
selv kom med en av disse 

oppfordringene, er et eksempel på 
en som prioriterte bønn. Det sies 
om Herren: ”Selv trakk han seg ofte 
tilbake til ensomme steder og ba 
der”1. For Jesus var bønn en måte å 
leve på.

Mer enn bønnemøter
De første kristne ba også stadig 
sammen. Da Ånden falt på pinse-
dag, skjedde det i et bønnemøte. 
Den første menighet holdt trofast 
fast ved apostlenes lære, fellesska-
pet, brødsbrytelsen og bønnene. Den 
lamme mannen i fagerporten blir 
helbredet ved Peter og Johannes, i 
det de er på vei til et bønnemøte. 
 Men bønn handler om mer enn 
bønnemøter. Gud har kalt oss til fel-
lesskap med sin Sønn2. Barnekårets 
Ånd roper Abba! (Pappa!) Far! i våre 
hjerter. Vi lever i et stadig livsfelles-
skap med Herren, der bønn er en 
naturlig del. Bønn er som åndedret-
tet i den kristnes liv og i menighe-
tens liv! 

Vi står i en kamp
Samtidig viser Ordet oss at bønn 
ikke bare handler om fellesskap med 
Gud. Vi står i en åndelig kamp, og 
bønn er et mektig våpen i denne 
kampen. Det er ikke slik at Guds 
vilje skjer automatisk. Hele verden 
ligger i det onde3. Denne verdens 
gud har forblindet de vantros sinn4. 
Vi er født inn i en kamp mellom to 
riker. 

Esekiel forteller at Herren lette etter 
en mann som kunne forsvare landet 
ved å stille seg i revnene på muren, 
slik at landet ikke skulle bli ødelagt5. 
Dette var Guds hjerte! 
 Men fordi det ikke fantes noen 
slik mann, ødela Herren landet. 
Deres gjerninger rammet dem selv. 
Vi ser her at Herren har valgt å 
arbeide gjennom oss – han kaller oss 
til å stå i revnene i muren til forsvar 
for landet. Han kaller oss til å be 
slik Jesus lærer oss i Fader Vår: ”La 
din vilje skje, la ditt rike komme, på 
jorden som i himmelen!” 

Bønn har stor effekt
Guds hus, menigheten, er et bøn-
nens hus6. Vi er gitt myndighet i 
Jesu navn til å utøve autoritet inn i 
den åndelige virkelighet. Det er slik 
at det vi ser her i verden, har sitt 
opphav i en usynlig, åndelig ver-
den7. Menigheten er satt i himmelen 
med Jesus for å styre i det åndelige. 

En av måtene vi utøver dette på er 
i bønn. Når vi leser om profetene i 
den gamle pakt, ser vi at de regjerte 
i bønn. Elia stengte himmelen så 
det ikke regnet på tre og et halvt år. 
Menigheten er også kalt til å binde 
og løse i himmelen8. Og vår bønn 
har den samme makt som Elia sin:
	 ”Et	 rettferdig	 menneskes	 bønn	 er	
virksom	 og	 utretter	 mye.	 Elia	 var	 et	
menneske	under	 samme	kår	 som	vi;	da	
han	bad	om	at	det	ikke	måtte	regne	over	
landet,	falt	det	ikke	regn	på	tre	år	og	seks	
måneder.	 	Så	bad	han	på	ny,	og	da	gav	
himmelen	regn,	og	 jorden	bar	 igjen	sin	
grøde.9”
 Du kan åpne himmelen for regn 
over ditt nabolag og din arbeids-
plass. Sammen kan vi åpne him-
melen over våre byer og bygder. 
Historien er full av eksempler på 
hvordan vanlige kristne har bedt til 
Gud og sett sine kjære komme til 
tro. I andre tilfeller har hele byer og 
nasjoner vendt seg til Herren. 
 Når menigheten taler ut vel-

Be himmelen ned! 

1 : inder l i g bønn
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signelse, har det en enorm kraft til 
forandring i seg. ”Ved de opprikti-
ges velsignelse blir en by opphøyet, 
men de ugudeliges munn bryter 
den ned10.”En by blir løftet opp (til 
Herren og hans vilje) når vi taler 
velsignelse over den. 

Retningslinjer for bønn
Bibelen viser oss at det finnes ulike 
former for bønn; ”bønner, påkallel-
ser, forbønner og takk for alle men-
nesker” 11. Samtidig gir bibelen oss 
en del retningslinjer for bønn.

Be etter Guds vilje
Når vi ber om noe som er etter Guds 
vilje, har vi alt fått det vi har bedt 
om12. Vi trenger derfor å la Guds 
Ord prege bønnene våre. Bibelen 
gir mange eksempler på mennesker 
som i bønn ba Guds egne løfter 
tilbake til ham. Det samme kan vi 
gjøre. Jesus sier: ”Dersom dere blir 
i meg, og mine ord blir i dere, da 
be om hva dere vil, og dere skal få 
det13.”  

Be i tro
Jesus gjør det klart for oss at vi må 
be i tro14. Tro er sikkerhet – vi vet 
at Gud har hørt oss og at han har 
svart. Denne sikkerheten hviler på 
hans løfter; vi vet at Gud holder alt 
han har lovet. 

Be sammen, i enhet
”Atter sier jeg dere: Alt det to av 
dere på jorden blir enige om å be 
om, skal de få av min Far i himme-
len. For hvor to eller tre er samlet 
i mitt navn, der er jeg midt iblant 
dem15.”
 Vi er kalt til å utøve autoritet i 
bønn, sammen, som en menighet. 
Det betyr ikke at hele menigheten 
må være samlet. Men to personer 
er det minste uttrykk for fellesskap, 
og det Jesus sier her er at når kristne 
ber sammen, i fellesskap, og er enige 
om det de ber om, da vil Far gi dem 
det.
  

Vær utholdende og pågående
Selv om bibelen viser oss at ”vi alle-
rede har det vi har bedt ham om” 
når vi ber etter hans vilje16, så betyr 
ikke det at svaret kommer straks. 
Jesus lærer oss å være utholdende. 
Ikke på en passiv måte, men med 
pågående utholdenhet. I historien 
om vennen som banker på midt på 
natten for å låne brød, en historie 
som handler om bønn, så sier Jesus 
at mannen får brødene fordi han er 
så pågående17! Jesus ønsker at vi skal 
være pågående overfor Faderen.
 Senere forteller Jesus en liknelse 
om bønn, for å lære oss at vi ”alltid 
skulle be og ikke gi opp”18. 

Hører du lyden av regn?
Da Elia skulle åpne himmelen igjen 
etter at de tre og et halvt årene med 
tørke var gått, begynte han å be. 
Mens himmelen ennå var skyfri sa 
han: ”Jeg hører suset av regn19.” Sju 
ganger måtte han be! Men han tvilte 
ikke – i Ånden hadde han hørt lyden 
av regn. Derfor ba han med uthol-
denhet og visshet. Vi har også hørt 
lyden av regn – rettferds regn, som 
skal falle over nasjonen vår20. La oss 
be himmelen ned!

PER aRNE GJERDE

1 Luk.5:16
2 1.Kor.1:9
3 1.Joh.5:19 
4 2.Kor.4:4
5 Esek.22:30-31
6 Matt.21:13
7 Hebr.11:3
8 Matt.16:19
9 Jak.5:17-18
10 Ordsp.11:11
11 1.Tim.2:1
12 1.Joh.5:14-15 
13 Joh.15:7
14 Mark.11:24
15 Matt 18:19-20
16 1.Joh.5:14-15
17 Luk.11:5-8
18 Luk.18:1
19 1.Kong.18:41
20 Jes.45:8
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Bestilling:  
kristent fellesskap,  
Pb.3180 Årstad, 5829 
Bergen

menigheten@ 
kristent-fellesskap.no



10 Revolusjonerende forandring

titusener av ledere i �0 kir-
kesamfunn og bevegelser har 
bestemt seg. De skal se � 
millioner nye menigheter og 
1 milliard nye kristne i løpet 
av de neste ti åra. 

Det var grunnlegger av verdens stør-
ste evangeliseringsbevegelser, Bill 
Bright, som først fikk visjonen. Inntil 
sin død i 2003 ledet han Campus for 
Christ, med sine 26 000 stabsmed-
lemmer og 225 000 frivillige arbei-
dere i 191 land. Hans hefte, ”De fire 
åndelige lover” er trykt i 2,5 milliar-
der eksemplarer på 200 språk. Siden 
Bright introduserte Jesus-filmen i 
1979, har 5,1 milliarder mennesker i 
234 land sett filmen på 800 språk1.  
 Bright grunnla Global Pastors 
Network sammen med Dr. James 
Davis, som nå leder bevegelsen 
sammen med den kjente forfatteren 

John Maxwell. Maxwell er godt i 
gang med å trene 1 million ledere 
gjennom sitt program, EQUIP2. Mel 
Gibson, Billy Graham og Reinhard 
Bonnke er blant de som nå utfordrer 
kristne over hele verden til sammen 
å vinne 1 milliard nye kristne. 
Foreløpig er det omlag 20 000 ledere 
i 70 land som er med i bevegelsen 
”Billion Souls Movement”3.
 Realiseringen av denne målset-
tingen innebærer et snitt på 1400 
menigheter og 274 000 nye kristne 
per dag de nærmeste ti åra.  

1  http://billbright.ccci.org/
2  http://www.iequip.org/
3  http://www.billionsoul.org/  
 main.html

1 milliard nye 
kristne på 10 år

2 : Evange l iet ut ti l nye
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Folk i Norge er veldig åpne 
for det åndelige. Hva kom-
mer det da av at så få krist-
ne leder mennesker til Gud? 
arne skagen, som selv stadig 
leder mennesker til frelse, 
deler her egne erfaringer og 
noen nøkler fra Bibelen.   

Nylig var jeg i USA og 
besøkte et ungdomsfeng-
sel. Menigheten jeg var på 

besøk hos, besøker dette fengselet et 
par ganger i måneden for å velsigne 
de innsatte. Før vi dro til fengselet 
ba jeg til Gud om at han måtte virke 
med stor kraft slik at de vi ville 
treffe, skulle få oppleve Gud. Jeg vet 
nemlig én ting: Hvis ikke Gud griper 
inn med sin Ånd, vil det ikke skje 
noen ting! 
 Det kom omtrent 20 fanger og 
et par betjenter. Mens jeg forkynte 
evangeliet, kom Guds kraft over oss 
alle. Vi kunne kjenne Den Hellige 
Ånds nærvær, og jeg så flere av de 
innsatte sitte med tårer i øynene. 
Den Hellige Ånd overbeviste om 
synd og om frelse, og den kvelden 
gav over halvparten av dem som 
var på samlingen livet sitt til Jesus, 
inkludert en av fangevokterne. 
 Når vi går i en forventning om 
at Han er med oss og i oss, vil det 
skje ting rundt oss! Nå har mange av 
disse fangene fått sin frihet - en helt 
ny frihet som bare Gud kan gi!

I vår hverdag
Vi hører om hva Gud gjør rundt 
omkring i verden, om tusener på 
tusener som hver dag gir livene sine 
til Jesus. Vi hører om fantastiske 
mirakler som skjer. Pris Herren! Jeg 
er takknemlig til Gud for at vi er 

en del av alt dette gjennom vårt 
misjonsengasjement i flere verdens-
deler. Men Gud ønsker også at vi 
skal se dette skje rundt oss, der vi 
bor - i vår hverdag!

Begynn med de som er nær-
mest!
For en tid tilbake hadde jeg en drøm. 
Jeg så meg selv stå midt i en enorm 
kornåker som var klar til å høstes 
inn. Overalt hvor jeg snudde meg 
så jeg modent korn. Jeg kjente jeg 
ble fylt av en nød og samtidig helt 
overveldet. I drømmen sa jeg til 
Gud: ”Hvordan skal jeg klare dette? 
Hvordan skal vi få inn hele denne 
høsten? Hvor skal jeg starte Herre?” 
Da talte Gud til meg og sa: ”Arne, 
se ned!” Da jeg så ned så jeg modent 
korn som berørte bena mine. Gud 
sa: ”Der skal du begynne. Begynn 
med de som er nærmest deg! Det vil 
alltid være de som er nærmest du 
kan høste inn. Jeg vil gi deg en høst 
der du er!”

Kalt til å være et vitne
Det er viktig at vi forstår at Jesus 
har sendt oss til denne verden for 
å gi frelse til mennesker. Dette er 
en svært viktig del av alle kristnes 
oppdrag. Lyden av dine fottrinn er 
godt nytt for dem som ennå ikke 
kjenner Jesus. Det er viktig at de får 
høre hva Han har gjort for dem, ved 

at du og jeg forteller dem det. Jesu 
sa at vi skulle være hans vitner, ikke 
hans salgsrepresentanter eller hans 
forsvarsadvokater. Du trenger ikke 
selge Gud eller forsvare Ham. Han 
vil bare at du skal være hans vitne! 
Hva er så et vitne? Et vitne er noen 
som ganske enkelt forteller det de 
har sett. Et vitne forteller det som 
har skjedd med dem. Ingen andre 
en deg kan fortelle akkurat hva Gud 
har gjort for deg! 

Mission impossible?
“Slik som Faderen har sendt meg, 
sender jeg dere. Så åndet han på dem 
og så: ta imot Den Hellige Ånd”1.  

Det var Jesus selv som gav oss dette 
oppdraget! Han sa til disiplene at de 
skulle bli menneskefiskere, og at de 
skulle GÅ og gjøre ALLE folkeslag 
til Jesu disipler2.
Oppdraget kunne synes umulig: Et 
lite antall mennesker skulle gjøre 
alle folkeslag til Jesu etterfølgere? 
”Gud, det må da finnes en raskere 
og lettere vei for deg å gjøre dette 
på?” Men Gud hadde noe spesielt i 
tankene da han gav dem oppdraget. 
Han ville ikke sende dem ut i det 
viktigste oppdraget noen har fått, 
uten å gi dem overnaturlig kraft til 
å utføre det!
 ”Dere skal få kraft når Den 
Hellige Ånd kommer over dere, 
og dere skal være mine vitner i 

Kraft til å være vitner  
i nærmiljøet

da jeg så ned, så jeg modent korn 
som berørte bena mine. gud sa: 
'der skal du begynne! Begynn med 
de som er nærmest deg!' 
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Jerusalem (der hvor du bor) og 
hele Judea, i Samaria (områdene 
rundt der du bor) og like til jordens 
ender.”3 

Overnaturlig kraft til  
å være vitner
De første som hørte Jesu løfte om 
overnaturlig kraft til å være vitner, 
lot Den Hellige Ånd drive dem ut til 
mennesker. De vitnet frimodig om 
det de hadde sett, det de hadde hørt 
og om Ham de hadde rørt ved4. Etter 
at de hadde blitt døpt i Den Hellige 
Ånd, ble de Jesu vitner, ja, mer enn 
det: De ble døpt i Den Hellige Ånd 
til å være ett legeme, Hans lege-
me5. De ble Hans kropp som gikk 
omkring og proklamerte evangeliet 
i ord og gjerning. De levde fylt av 
Den Hellige Ånd, slik at innpaknin-
gen - måten de levde på, stemte med 
innholdet – budskapet. Og folk ga 
respons til de gode nyhetene. Først 
hundre, så tusener, senere millioner, 
og i dag har over 2 milliarder men-
nesker sagt JA til Jesus Kristus. 

Himmelske ressurser
Evangeliet er på frammarsj! Likevel 
er det mer enn 4 milliarder men-

nesker som ennå ikke lever det livet 
de var skapt til å leve - et liv i felles-
skap med sin Skaper. Vi har en jobb 
å gjøre! Men denne jobben kan ikke 
gjøres i egen kraft og dugelighet. Vi 
kan ikke overbevise mennesker om 
synd. Det er det bare Den Hellige 
Ånd som kan! 
 Jeg vil at du skal legge merke til 
ordet KRAFT i Apostlenes gjernin-
ger 1, vers 8. En av hovedhensiktene 
med dåpen i Den Hellige Ånd, er å 
utruste oss med guddommelig kraft 
fra himmelen. Nå kan vi vitne og 
formidle evangeliet med stor kraft. 
Gud ville aldri gitt oss oppdraget 
uten samtidig å sørge for at alle him-
melske ressurser var tilgjengelige for 
oss!

Motivert av kjærlighet
”Med stor kraft bar apostlene fram 
vitnesbyrdet om Herren Jesu opp-
standelse, og stor nåde var over dem 
alle.6”
 Det var ikke vanskelig for de 
første kristne å formidle budskapet 
om Jesus til mennesker rundt dem. 
De bare delte hvordan livene deres 
hadde blitt forandret i et møte med 
en mann fra Galilea. De åpnet mun-

nen i lydighet, og Den Hellige Ånd 
stadfestet ordet med stor kraft og 
med under, tegn og mirakler. Fordi 
de hadde opplevd Guds kjærlighet, 
var de villig til å dele gleden, kjær-
ligheten og det nye livet med andre. 
Hvis du er drevet av skyldfølelse og 
plikt, så er det bedre at du lar være 
å vitne. Da vil du nemlig møte men-
nesker på en feil måte. Men er du 
motivert av kjærligheten til Jesus og 
av hans kjærlighet til alle mennes-
ker, da blir det en glede, selv om du 
kan kjenne på utfordringer og men-
neskefrykt. Det er naturlig å føle seg 
nervøs, men det vil forsvinne mer og 
mer når du vitner mer og mer.

trygg på å dele evangeliet?
Hvordan møtte du Jesus? Hva betyr 
han for deg i din hverdag? Hva 
skjedde med deg etter at du ble en 
kristen? Hva var det som gjorde at 
du ga livet ditt til Jesus? Alle disse 
spørsmålene er det viktig at du ten-
ker igjennom slik at du kan fortelle 
det til andre. Det er også viktig at 
du er trygg på å dele evangeliet; at 
Jesus døde istedenfor oss, at han 
tok straffen vår på seg, at Gud reiste 
ham opp fra de døde og gjorde ham 

gud ville aldri gitt 
oss oppdraget uten 
samtidig å sørge for 
at alle himmelske 
ressurser var tilgjen-
gelige for oss!

2 : Evange l iet ut ti l nye
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til Herre. Når du formidler evange-
liet og hva det har betydd for deg, 
kommer det tro til dem du snakker 
med. 
 Mange kristne kan ha vært en 
del av ei lang lenke, en prosess, som 
har ført til at mennesker har tatt i 
mot Jesus, blant annet gjennom for-
bønn og praktisk tilrettelegging. Det 
er kjempeflott, men det er likevel 
tankevekkende, at så få har opplevd 
å få lede noen igjennom den siste 
fasen. 9 av 10 kristne i vår del av 
verden har aldri ledet noen til Jesus. 

folk er åpne!
Som kristne har livene våre fått en 
helt ny mening og et helt nytt inn-
hold for evigheten. Så hvorfor hol-
der vi det så ofte hemmelig? Kan 
det være at vi tror folk rundt oss 
ikke er interessert i åndelige ting? 
Sannheten er at mennesker har en 
åndelig lengsel. Gud har lagt evig-

heten ned i alle menneskers hjerter7. 
Undersøkelser viser at folk i Norge 
er veldig åpne for åndelige ting. Det 
er mye som tyder på at interessen 
for det åndelige er større nå enn for 
10 år siden. Høsten er ikke bare stor, 
den er moden også! Moden høst 
betyr ikke frø, spirer og grønt aks, 
men at det er modent til å høstes 
inn. 

Bry deg om folk!
Gud vil at vi skal bry oss om det han 
bryr seg mest om, nemlig mennesker 
- alle slags mennesker! Kassadamen 
på kjøpesenteret, din arbeidskollega, 
bussjåføren, naboen på andre siden 
av gaten – alle trenger å høre, se og 
bli kjent med Jesus. 
 Jeg liker godt å fiske. Det er ikke 
alltid jeg får noe, men det betyr ikke 
at jeg ikke har fisket. Jesus vil at vi 
skal følge ham, sånn at han kan få 

Gi det videre!
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Gi det videre!

gjøre oss til menneskefiskere. Da 
kan vi også forvente å få fisk.

Agnet også!
Lev hver dag full av Den Hellige 
Ånd! La Han fylle deg med Jesu 
kjærlighet, slik at du ser og møter 
mennesker med denne kjærligheten. 
Når vi er levende vitner og formid-
lere av de gode nyhetene til folk 
rundt oss, er vi ikke bare fiskere, vi 
er agnet også! 

aRNE G. sKaGEN

1  Joh.20:21-22
2   Matt.4:19 og 28:19
3   Apg.1:8
4   1.Joh.1:1-4
5   1.Kor.12:12
6   Apg.4:33
7   Fork.3:11
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I desember 2001 fikk Daniel 
Ekechukwu livet tilbake etter 
å ha vært død i �� timer. De 
siste åra har det kommet rap-
porter fra �2 land om døde 
som har stått opp ved bønn. 
Norske biskoper forholder seg 
imidlertid tvilende. 

30. november 2001 kom den nige-
rianske pastoren utfor en tragisk 
bilulykke nær byen Onitsha. Under 
den dramatiske reisen til sykehuset 
i Owerri mistet han alle livstegn og 
ble senere erklært død av to forskjel-
lige sykehus. Dødsattesten ble skre-
vet ut og liket fraktet til likhuset og 
kledd i begravelsesklær. 

I kjelleren på møtelokalet
Daniels kone husket et vers fra bibe-
len: ”Kvinner fikk sine døde igjen 
ved oppstandelse.” Hun bestemte 
seg for å ta med Daniels døde kropp 
til et møte med den tyske evangelis-
ten Reinhard Bonnke. I kjelleren på 
møtelokalet skjedde miraklet. Daniel 
fikk livet tilbake nesten to døgn etter 
at han døde! Den sterke filmen om 
det som skjedde (med norsk tekst) 
kan bestilles fra Hermon Forlag. 

Hundrevis av vitner
Flere av våre indiske venner, blant 
annet evangelist Peter Masih, som 
vi har hatt kontakt med gjennom 15 
år, har med egne øyne sett døde stå 
opp. En pastor vi intervjuet så tre 
mennesker reist fra de døde i løpet 
av et halvt år. Den ene hadde vært 
død i 36 timer. På en tur til India 
for halvannet år siden møtte Erling 
og Solveig Thu ei dame som selv 

hadde blitt vekt fra døden. Det er 
ingen grunn til å tvile på at disse 
menneskene snakker sant. I flere 
tilfeller foreligger dødsattest, og ofte 
har hundrevis av mennesker vendt 
om til Gud etter å ha vært vitne til 
mirakelet! 

52 land
I boka MegaShift listes det opp 52 
land som har rapportert om døde 
som har fått livet tilbake de siste åra. 
Boka har minst én referanse per land 
hvor informasjonen er hentet fra. 
Disse miraklene er blant hundretu-
sener av dokumenterte under som 
har skjedd som svar på bønn i løpet 
av få år, spesielt i den tredje verden. 

tvilende biskoper
I forbindelse med evangelist Svein 
Magne Pedersens møter i Loddefjord 
Kirke, intervjuet avisa Dagen fire 
biskoper fra Den norske kirke. Alle 
fire hevder at kristne ikke skal vekke 
opp døde. Biskop Hagesæter er opp-
rørt over at Pedersen to ganger har 
bedt for døde. – Den som ber for 
avdøde er på ville veier, sier biskop 
Skevesland. Biskop Riksaasen Dahl 
mener forbønn for døde aldri ble 
praktisert i Det nye testamente 
eller i den første kristne tid. Biskop 
Baasland advarer mot å opptre som 
mirakelmann.

Mangel på bibelkunnskap?
Det er underlig at en av biskopene 
ikke finner oppvekkelse fra de døde 
i Det nye testamente. For det første 
vakte Jesus opp flere døde. Han sa 
at de som tror på ham, skal gjøre de 
samme gjerninger som han gjorde 
og større enn dem.

 
I Apostlenes Gjerninger befalte Peter 
den døde kvinnen Tabita å stå opp. 
Det skjedde og ble kjent i hele byen, 
og mange kom til tro på Jesus. 
 I kapittel 20 står det om en gutt 
som falt ut av vinduet fra tredje 
etasje. ”Han var død da de tok ham 
opp.” Paulus slo armene rundt ham 
og erklærte at det var liv i ham. 
”Gutten brakte de hjem i live, og det 
var til stor trøst for dem.” 

Rett fokus
Etter et år der hundretusener av 
mennesker mistet livet i jordskjelv, 
flodbølger og uvær, kan det virke 
meningsløst å diskutere om Gud kan 
reise enkeltmennesker fra døden. 
For millioner av etterlatte og offer 
etter katastrofer, oppleves gode gjer-
ninger fra givere og hjelparbeidere 
som Guds under. Det er tydelig at 
det stadig skjer flere under og på 
stadig flere måter for hverdagsmen-
nesker over hele verden. Gud gjør 
under i vid forstand!  
 Vi forsvarer på ingen måte reli-
giøse skrullinger som eksperimen-
terer med oppvekkelse fra de døde 
og kun er opptatt av spektakulære 
mirakler. Men å hevde at Gud ikke 
kan bruke mennesker i vår tid til 
å gjøre samme slags under som vi 
leser om i Bibelen, passer seg ikke 
for menighetsledere. Hvis Guds 
menn vekte opp døde i Det gamle 
testamente og Det nye testamente, 
er det ingen grunn til at det ikke kan 
skje i Norge i vår tid.  

KNut G. OslaND  

Reist fra døden ved bønn

3 : Flere og større m i rak ler
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Når vi fortsetter å leve ut Guds 
løfter i møte med mennesker, 
vil større og flere mirakler bli 
en del av nyhetsbildet i lan-
det vårt. Gud vil øke brannen 
i våre hjerter, som gjør at 
stadig flere mennesker i vår 
nasjon får del i det rike livet 
han har for oss. Ved å holde 
fast på sannhetene om han 
og det han har talt, vil han 
stadfeste sitt ord med tegn, 
under og mirakler.

Vi lever i en spennende tid. 
Aldri før har det vært så 
mange mennesker på jord-

kloden som har gitt sitt ja til Jesus 
som frelser og herre. Aldri før har 
så mange vært opptatt av å være 
med på å fullføre historiens største 
oppdrag – gjøre alle folkeslag, alle 
familier, til disipler. Vi har aldri før 
sett og hørt om så mange mirakler, 
tegn, under og helbredelser som nå. 
Oppdraget Jesus gav til disiplene 
sine lever videre, snart to tusen år 
etter at det ble gitt. Gud stadfester 
sitt ord på ny og på ny. Vi har vir-
kelig grunn til å glede og fryde oss 
over det som skjer i dag.

Historiens største  
redningsaksjon
Bak dette ligger historiens største 
redningsaksjon – Guds aksjon for å 
redde menneskeheten fra sin egen 
ødeleggelse. I henhold til sin plan 
sendte Gud sin eneste sønn, Jesus, 
for å gjenopprette forholdet mellom 
seg selv og oss mennesker. Gud viste 
sin kjærlighet til oss på denne måten, 
ved å la Jesus bli den som tok den 
straffen vi fortjente. Profeten Jesaja 
talte profetisk om Guds aksjon flere 
hundre år før det skjedde: ”Sannelig, 

våre sykdommer tok han på seg, og 
våre smerter bar han. Vi trodde han 
var blitt rammet, slått av Gud og 
plaget. Men han ble såret for våre 
overtredelser og knust for våre mis-
gjerninger. Straffen lå på ham for at 
vi skulle ha fred, ved hans sår har vi 
fått legedom1.” 

Ved hans sår har vi fått legedom
Dette skriftordet gir oss grunnlag 
for å slå fast at like sikkert som vi 
har frelse ved troen på Jesus Kristus, 
like sikkert har vi legedom ved Jesus 
Kristus. Vi har fått det! Når vi pla-
ges med sykdom kan vi tale denne 
sannheten ut: Vi har fått legedom! 
Uansett hva som skjer kan vi fort-
sette å si det som er sant: Vi har fått 

legedom! Når vi taler som Guds ord, 
skjer det noe med oss. Jakob under-
streker betydningen av vår tale ved 
å sammenligne tunga med roret på 
et skip. Dit roret styrer båten, føres 
vi – det munnen taler, gir retning for 
hele legemet2. Bibelen oppfordrer 
oss til å fast ved bekjennelsen og 
med frimodighet tre fram for nådens 
trone. Der vil vi få miskunn og finne 
nåde som gir hjelp i rette tid3! 

Guds rike er kommet nær
I Lukas 10 sender Jesus ut 70 av sine 
disipler. Han sendte dem ut foran 
seg til hver by og hvert sted han 
selv skulle besøke. Han gav klare 
instruksjoner: 

Flere og større mirakler!

Aldri før har så mange vært opptatt av å være 
med på å fullføre historiens største oppdrag 
– gjøre alle folkeslag, alle familier, til disipler



16 Revolusjonerende forandring

•  Møt mennesker og familier  
 med fred.  
•  Ha fellesskap med dem –  
 spis og drikk det de byr dere.   
•  Møt behovene deres – helbred  
 de syke som er der.  
•  Si til dem at Guds rike 
  er kommet nær4.
 
Hva betyr det at Guds rike er kom-
met nær? Først og fremst understre-
ker det Guds enorme kjærlighet til 
mennesker og hans ønske om fred på 
alle plan. Som borgere i Guds rike, 
er vi alle i samme familie. Når vi er i 
samme familie, vil vi være opptatt av 
å leve godt sammen, og møte hver-
andres behov. Da får Guds kraft fritt 
spillerom mellom oss. Virkningen av 
Guds kraft, demonstrerer at Guds 
rike er kommet nær. Mennesker blir 
frelst ved troen på Jesus og kommer 
under hans herredømme. De blir 
lagt til en forsamling og blir en del 
av en større enhet – fellesskapet av 
de troende på stedet – menigheten.  
Oppfyllelsen av Jesu oppdrag får 
hender og føtter. På den måten blir 
vi et levende, synlig legeme av for-
skjellige mennesker som tjener Gud 
sammen. Å se flere og større mira-
kler er en naturlig konsekvens av at 
Guds rike er kommet nær! 

Disse tegn skal følge 
”Jesus sa til dem: «Gå ut i hele ver-
den og forkynn evangeliet for alle 
mennesker! Den som tror og blir 
døpt, skal bli frelst; men den som 
ikke tror, skal bli fordømt. Og disse 
tegn skal følge dem som tror: I mitt 
navn skal de drive ut onde ånder, 
de skal tale nye tungemål, og de 
skal ta slanger i hendene; og om de 
drikker dødelig gift, skal det ikke 
skade dem. De skal legge hendene 
på syke, så de blir friske.» Etter at 
Herren Jesus hadde sagt dette til 
dem, ble han tatt opp til himmelen 
og satte seg ved Guds høyre hånd. 
Men de gikk ut og forkynte overalt, 
og Herren selv virket med og stad-
festet Ordet gjennom de tegn som 
fulgte.5” 

tenn på ny!
Paulus skriver i sitt første brev til 
Timoteus om å ikke forsømme den 
nådegave han hadde fått på grunn-
lag av profetiske ord ved de eldstes 
håndspåleggelse6. I det andre brevet 
skriver han om å tenne denne gaven 
på ny7.
 Det er klart at Gud ønsker at vi 
skal leve med flere og større mira-
kler enn det vi kan se i Norge i dag. 
Hvordan kan vi komme videre inn i 
det Gud har for oss? Hvilke nøkler 

er det han har gitt oss? Det står ikke 
på Gud! Han er trofast, om vi er 
troløse – han kan ikke fornekte seg 
selv8. 

større ting enn dette 
”Tro meg når jeg sier at jeg er i 
Faderen og Faderen i meg. Om ikke 
for annet, så tro det for selve gjernin-
genes skyld. Og sannelig, sannelig, 
jeg sier dere: Den som tror på meg, 
skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. 
Ja, han skal gjøre større gjerninger 
enn dem, for nå går jeg til Faderen. 
Det dere ber om i mitt navn, vil jeg 
gjøre, så Faderen skal bli forherli-
get gjennom Sønnen. Dersom dere 
ber meg om noe i mitt navn, vil 
jeg gjøre det. Dersom dere elsker 
meg, holder dere mine bud. Og jeg 
vil be Faderen, og han skal gi dere 
en annen talsmann, som skal bli 
hos dere for alltid: sannhetens Ånd. 
Verden kan ikke ta imot ham, for 
verden ser ham ikke og kjenner ham 
ikke. Men dere kjenner ham; han blir 
hos dere og skal være i dere9.” 

Hold fast ved sannhetene!
Her setter Jesus fokus på viktige 
sannheter for borgere av Guds rike:

• Sønnen (Jesus) er i Faderen og  
 Faderen er i Sønnen.
• Tro og gjerninger hører naturlig  
 og uløselig sammen
• Jesus har gått til Faderen – der 
 for kan den som tror, gjøre
 større gjerninger enn Jesus   
 gjorde
• Det er garanti for å be i Jesu   
 navn
• Garantien er gitt for at Faderen  
 skal bli forherliget gjennom   
 Sønnen

• Den som elsker Jesus gjør som  
 han sier – Jesus er Herre
• Den som kjenner Jesus som
 Herre, har sannhetens Ånd   
 – Den Hellige Ånd, talsmannen

Dette gir et trosgrunnlag for å gjøre 
større gjerninger. Alt har ett sikte-
mål, at Faderen skal bli forherliget. 

Et liv i bønn
Jesus levde i nært fellesskap med sin 
Far. Han gikk ofte avsides for å være 
sammen med sin Far10, og noen 
ganger tok han med sine nærmeste 
venner når han skulle be11. Jesus 
uttrykte også klart at han i fellesskap 
med sin Far fikk klar veiledning i 
hva han skulle gjøre12. Jesus formid-
ler dette videre til disiplene sine13, 
og nå videre til oss ved Den Hellig 
Ånd14. Dette er en av de viktigste 
kildene for å komme videre på vår 
vandring mot å se større ting enn det 
Jesus gjorde. Gud svarer på bønn. 

Eiendomsrett
Når du kjøper en eiendom vil det 
bli tinglyst at du er den rettmessige 
eieren. Det betyr at du på alle måter 
er rettighetshaver til forvaltning av 

 
det er klart gud ønsker vi skal oppleve flere og 
større mirakler enn det vi kan se i norge i dag! 
Hvordan kan vi komme inn i det gud har for oss?

3 : Flere og større m i rak ler
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denne eiendommen. Ingen kan gjøre 
noe med eller på denne eiendom-
men uten ditt samtykke. Om noen 
gjør forsøk på å krenke dine ret-
tigheter, har du full rett til å gripe 
inn, vise bort og eventuelt anmelde 
inntrengere. 
 Jesus fortalte flere lignelser om 
Guds rike. ”Himmelriket kan lignes 
med en skatt som var gjemt i en åker. 
En mann fant den, dekket den til 
igjen, og i sin glede gikk han bort og 
solgte alt han eide, og kjøpte åkeren. 
Himmelriket kan også lignes med en 
kjøpmann som lette etter fine perler. 
Da han kom over en meget verdifull 
perle, gikk han bort og solgte alt han 
eide, og kjøpte den.15” Eiendomsrett 
gir råderett og autoritet.
 Når vi møter sykdom og ulike 
former for plager og prøvelser, er 
det viktig å hjelpe hverandre til en 
rett forståelse av hva det innebærer 
å ha denne autoriteten.

Menighet
Jesus demonstrerte en livsrelasjon 
med sin Far som førte til livsfor-
vandling for mennesker han møtte. 

Vi leste at han sendte to og to ut i det 
samme oppdraget han selv levde i. 
Det Jesus gjorde alene, drevet av sin 
Far, ber han oss om å gjøre sammen 
– drevet av Den Hellige Ånd. På 
den måten er vi med på å gjøre noe 
større, vi samhandler i Den Hellige 
Ånd på en måte som gjør at Guds 
rike demonstreres med et legeme i 
funksjon. Det fører til at mennesker 
kommer til tro på Jesus som sin frel-
ser og gjør ham til sin herre, fordi 
de erfarer at Guds rike er kommet 
nær16. 
 Et av kjennetegnene på at Guds 
rike er kommet nær, er nettopp dette 
at Gud får vise alle mennesker hvem 
han er gjennom menigheten – Jesu 
kropp. Paulus skriver til efeserne at 
Jesus er hode for menigheten17. Ser 
vi på vår egen kropp, forstår vi hvor 
viktig kontakten med hodet er for 
at de ulike delene på kroppen skal 
fungere. Er det feil med forbindelsen 
til hodet, er kroppen ikke frisk – i 
verste fall er den død. Paulus bruker 
bildet med kroppen til å fortelle oss 
at målet ikke er at vi skal bli like18. 
Målet er mer at vi med alle våre for-

skjeller i utrustning og uttrykk skal 
vise en enhet: ett legeme, slik Gud 
ønsker. Det er derfor viktig å forstå 
at å leve med tro til Gud for flere og 
større mirakler, forutsetter at du er 
en del av Jesu legeme. Det er å være 
en del av en levende menighet som 
er opptatt av å bringe en revolusjo-
nerende forandring til glede for Gud 
og mennesker.

Utrustning
Gud gir sitt folk mange gaver, ånde-
lige gaver. Disse har et klart siktemål 
om å bygge opp menigheten, det vil 
si bygge opp de som lever i menig-
heten19. Han ber oss om å søke etter 
Åndens gaver, og å bli rike på gaver 
som tjener til å bygge menigheten20. 
Det hjelper oss til å forstå at nådega-
vene er til for menigheten. Gud lar 
tegn, under og mirakler skje for at 
Hans navn skal bli løftet opp. Han 
lar det skje ved Jesu navn, navnet 
over alle navn. I sin storhet møter 
han mennesker med sin kraft - gjen-
nom menigheten, slik at de erfarer at 
Guds rike er kommet nær.
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tjenestegaver
I sin visdom har Gud gitt noen en 
spesiell gave til å forstå hvordan han 
ønsker å bygge sin menighet. Slik 
vil han demonstrere for all verden 
at han er den eneste sanne Gud. Alle 
som har tatt i mot Jesus Kristus som 
sin frelser og herre har fått av Guds 
nåde. Denne nåden er virksom i oss 
på forskjellige måter i forhold til den 
planen Gud har lagt for hver enkelt 
av oss. Nåden kommer til uttrykk i 
den utrustningen vi har fått. ”Det er 
han som gav sine gaver: Han satte 
noen til apostler, noen til profeter, 
noen til evangelister, noen til hyrder 
og lærere.21” Disse tjenestegavene er 
gitt for at menigheten skal utrustes 
til å utføre det oppdraget Gud har 
gitt den. Disse tjenerne har på en 
særlig måte innsikt i og åpenbaring 

av de planene Gud har for menig-
heten. De formidler dette til oss på 
en måte som gjør at vi alle får del i 
det. Et kjennetegn er at vi vokser og 
utvikler oss til modenhet og enhet 
i troen på Jesus. Vi blir tvers igjen-
nom stødige vitner som ikke lar seg 
vippe av pinnen for motgang og 
prøvelser22. Guds ordning med tje-
nestegaver for sin menighet, gir den 
et større rom for modenhet og vekst. 
Dermed er det også større rom for at 
Gud kan virke i blant oss med flere 
og større mirakler. 

troen overvinner alt
Jesus snakket om en tro som flytter 
fjell23. Hvem har ikke ønsket seg 
det, og tenkt på det rent bokstavelig. 
Det gode er at vi har fått del i den 
troen som flytter fjell! Paulus hjelper 
oss til å forstå betydningen av dette 
når han underviser om hvordan vi 

kan rive ned tankebygninger og ta 
tanker til fange under lydigheten 
mot Kristus24. Det er mange ting 
som kan reise seg foran oss som en 
høyde, et fjell. Noen ganger kan det 
bli så stort at vi mister oversikten. 
Når vi ber til Gud for mennesker, 
er det med tro på at han hører og 
svarer vår bønn. For mange av oss 
er det også slik at vi erfarer at Gud 
svarer på en annen måte enn vi 
trodde. Har han hørt vår bønn? – det 
ser jo ut som han ikke svarer. I slike 
situasjoner er det viktig å holde fast 
ved Guds ord og ha blikket festet 
på ham - ikke på det som er rundt 
oss. På den måten kan vi fortsette å 
be med tro på at han hører og sva-
rer vår bønn. Paulus berører også 
dette området når han underviser 
om Guds fulle rustning25. 

 

Vi får en rustning, en utrustning, 
som gjør at vi kan tåle de påkjen-
ninger troen utsettes for gjennom 
livet. I tro kan vi forvente at vi vil 
bli stående og vinner seier i alle 
ting. Da vil vi også se større og flere 
mirakler. 

lassE tREttEtEIG

1 Jes.53:4-5 
2 Jak.3:4-5
3 Hebr.4:14-16
4 Luk.10:1-9
5 Mark.16:15-20
6 1.Tim.4:14
7 2.Tim.1:6 
8 2.Tim.2:13
9 Joh.14:11-16
10 Mark.6:46; Luk.6:12
11 Luk.9:18; Luk.9:28
12 Joh.8:29
13 Joh.15:15
14 Joh.14:16-17
15 Matt.13:44-46
16 Luk.21:31
17 Ef.4:23
18 1.Kor.12:12-27
19 1.Kor.14:26
20 1.Kor.12:31; 1.Kor.14:12
21 Ef.4:11
22 Ef.4:7-16 
23 Matt.17:20
24 2.Kor.10:3-6
25 Ef.6:10-20

guds ordning med tjenestegaver for sin menig-
het, gir den et større rom for modenhet og vekst. 
dermed er det også større rom for at gud kan 
virke i blant oss med flere og større mirakler 
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Pastor Rick Warren er en 
av usas mest innflytelses-
rike kristne ledere. Hans bok 
”Målrettet liv” selger en mil-
lion eksemplarer i måneden. 
Etter et møte med Gud i sør-
afrika, arbeider han nå for å 
mobilisere en milliard men-
nesker til kamp mot verdens 
� store problemer. 
 Det var for tre år siden at Ricks 
kone, Kay, leste i en artikkel at 12 
millioner barn i Afrika har blitt for-
eldreløse på grunn av AIDS. Hun 
greide ikke å legge bort tanken på 
disse barna, men kjente på en dyp 
smerte i flere måneder. Det føltes 
som om hjertet hennes ble knust 
og at Gud kalte henne til å stå i 
frontlinjene i kampen mot HIV / 
AIDS. Etter et nytt møte med Gud i 
Johannesburg i 2003, der Rick ledet 
et kurs for 90 000 menighetsledere, 
begynte han også å lese Bibelen med 
nye øyne. Han oppdaget det samme 
som U2-vokalist Bono; at 2000 vers i 
Skriften handler om fattige. 

Gir bort 90 prosent
Med denne nyvunne ”åpenbarin-
gen” bestemte Rick og Kay at de 

ikke skulle bruke inntektene fra 
bøkene til å bedre sin egen levestan-
dard, men heller gi bort 90 prosent. 
Etter å ha betalt tilbake lønn for 25 
år til menigheten som de grunnla i 
1980, startet de tre veldedige orga-
nisasjoner. Med sitt nye fokus på 
verdens fattige og syke, la ekteparet 
en strategi for sitt framtidige arbeid. 

Verdens 5 største problemer
Først sirklet de inn de største pro-
blemene:
1. Åndelige tomhet: Folk vet ikke at  
 Gud skapte dem med en hensikt.
2. Egosentrisk lederskap: Verden
 er full av små Saddamer som   
 ikke takler makt.
3. Fattigdom: Halve verdens  
 befolkning har mindre enn 13   
 kroner dagen å leve for.
4. Sykdommer: Millioner av  
 mennesker dør av sykdommer   
 som kunne vært unngått. 
5. Analfabetisme: Halve verdens   
 befolkning er praktisk talt  
 analfabeter. 

5-trinns fREDs-plan
Deretter la de en 5-trinns strategi for 
å bøte på hvert av de fem verdens-
problemene:

1.  Plante nye menigheter og bli   
 partnere med de eksisterende.
2. Utruste ledere.
3. Hjelpe de fattige. 
4. Ta seg av de syke.
5. Utdanne neste generasjon. 

På engelsk kalles planen for PEACE, 
og de 5 trinna er: (P) - Planting 
Churches, (E) - Equipping Leaders, 
(A) - Assisting the Poor, (C) - Caring 
for the Sick og (E) - Educating the 
Next Generation.

Rwanda - ”Målrettet nasjon”
Warren, som allerede har vært med 
på å trene 400 000 ledere fra 162 
land, har nå som mål å mobilisere 
1 milliard med Jesu strategi i Lukas 
evangelium kapittel 10. ”Det er 
ikke nok superstjerner til å forandre 
verden, det må gjøres av vanlige 
folk” sier Rick. Etter at menigheten 
i Saddelback har blitt oppdatert på 
problemene i verden og fått del i 
strategien, har de i løpet av halvan-
net år startet pilotprosjekter i 42 
land. Ett av landene er Rwanda, der 
de allerede har mobilisert 9000 krist-
ne i prosjekt ”Målrettet nasjon”. 

Kilde: Christianity Today  
(http://www.christianitytoday.com/
ct/2005/010/17.32.html) 

Vil mobilisere en milliard  
kristne til å hjelpe verdens fattige

4 : Hje lp ti l de fatti ge



20 Revolusjonerende forandring

Gud endret Noralv askelands 
planer. Nå bruker han og 
kona, tone, omtrent halve 
året i asia. - Hjelp til de fat-
tige må alltid gå hånd i hånd 
med forkynnelsen av evan-
geliet, sier Noralv.

Etter å ha ledet Kristent 
Fellesskap i Bergen fra 
den spede begynnelsen på 

midten av 70-tallet, overlot Noralv 
Askeland i 2002 ledelsen av menig-
heten til Morten Askeland og Per 
Arne Gjerde. For Noralv ble det nå 
mulig å følge tettere opp et tyvetalls 
kristne fellesskap i Norge og hun-
drevis av menigheter i flere land 
som gjerne ville ha hans veiledning. 
Noralv var også blitt en ettertraktet 
taler i mange ulike kristne sammen-
henger, etter at stadig flere ble opp-
merksom på kvalitetene til Kristent 
Fellesskap i Bergen. 
 
Det skulle vise seg at Gud også 
hadde andre, spennende planer 
for Noralv og Tone. På ulike måter 
begynte Herren å vise dem at de 
skulle prioritere den fattige delen av 
verden og bygge opp en base for et 
arbeid i Asia på Filippinene. Tone, 

som allerede hadde jobbet 7 år som 
daglig leder i Rachel Trovis arbeid i 
Manila, hadde opparbeidet erfaring 
som skulle bli svært viktig i arbeidet 
i den filippinske storbyen. Gud la 
også en neglisjert og fattig folke-
gruppe på øya Mindoro på deres 
hjerter, og i løpet av et par år har de 
fått gi betydelig hjelp til hundrevis 
av mennesker på denne øya. 

- Praktisk hjelp til de fattige må 
alltid gå hånd i hånd med forkyn-
nelsen av evangeliet, sier Noralv, 
som minner oss på at det eneste de 
ledende apostlene i Jerusalem ba 
Paulus alltid huske på, var å hjelpe 
de fattige. - Hjelp til de fattige, er en 
svært viktig side av det apostoliske 
arbeidet, slår Noralv fast. Han og 
Tone bruker for tida omtrent halve 
året i Asia. Byggingen av et senter 
utenfor Manila, er allerede godt i 
gang. På dette senteret skal hjelp til 
undernærte barn og fødende kvin-
ner som ikke har råd til faglig hjelp, 
kombineres med trening av kristne, 
både fra Vesten og fra Asia. Tomta 
på 8 mål er også stor nok til et 
demonstrasjonsbruk der en skal vise 
optimal dyrking av jorda. 

Hjelp til  
fattige  

– apostolisk  
kjennetegn

4 : Hje lp ti l de fatti ge
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Hjelp til  
fattige  

– apostolisk  
kjennetegn

Robert sitter ved siden av 
meg i en fengselscelle på 
Filippinene. alle i cella har 
fulgt nøye med i undervis-
ningen om Jesu herredøm-
me. De kan sitere Johannes 
�,16 og flere andre bibelvers, 
men trenger som så mange 
andre hjelp til å omsette det 
i praksis. Han er 1� år og har 
allerede vært innesperret på 
cella i flere uker sammen 
med femten andre mindreå-
rige. 

De siste tre ukene har vi gitt 
dem medisin for å behandle 
en type betent skabb som 

alle var smittet av. De er friske nå, 
men noen av arrene synes fremde-
les. Smilet streifer over ansiktet til 
Robert når jeg forteller at vi skal 
besøke familien hans i dag, for å få 
fortgang i straffesaken hans. 

Vi drar fra fengselet for å lete opp 
familien i et av slumområdene. 
Ferden går gjennom trange smau 
med falleferdige skur på begge sider. 
Et skur av rustent bølgeblikk viser 
seg å være Roberts hjem. Her bor 
han sammen med foreldre og åtte 
søsken. Mor kommer ut i døråpnin-
gen med minstemann på armen. De 
har nesten ingen ting, fattigdommen 
skriker mot oss fra det tomme huset. 
Alle de største barna går på gata for 
å tigge til mat. 
 Robert er i fengsel fordi han - i 
et forsøk på å skaffe mat til familien 
- hadde stjålet en liten vannmåler i 
nabolaget og solgt den for 50 kroner. 

Det er vondt å se hva fattigdom gjør 
med mennesker, når vi vet at Gud 
har tilveiebrakt frelse fra synd, syk-
dom og fattigdom. 

Guds velsignelse fjerner  
fattigdom
Fattigdom bringer ingen god for-
andring til menneskers hjerte 
og det er slett ingen velsignelse. 
Menneskehjertet blir heller ikke for-
andret om vi bare bekjemper fattig-
dom i seg selv. Hjertet blir forandret 
ved evangeliet og da kommer Guds 
velsignelse, som fjerner fattigdom 
og nød. 

Guds hjerte for de fattige

det er vondt å se hva fattigdom gjør med men-
nesker, når vi vet at gud har tilveiebrakt frelse 
fra synd, sykdom og fattigdom 
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Guds vilje er klar og tydelig for 
sitt folk; han vil velsigne oss! "Det 
skulle ikke finnes noen fattige hos 
deg, for Herren vil velsigne deg 
rikt i det landet Herren din Gud gir 
deg til odel og eie"1. Betingelsen er 
at vi nøye følger Guds befalinger i 
alle ting, med andre ord at vi elsker 
Gud. Jesus sa at vi elsker Gud når vi 
holder hans bud. 
 I det samme avsnittet slår Gud 
fast at "det vil alltid være noen blant 
dere som er fattige"2. Derfor befaler 
han oss å dele det vi har med de 
som trenger det. Jesus sa: "De fat-
tige har dere alltid hos dere, og dere 
kan gjøre vel mot dem så ofte dere 
vil; men meg har dere ikke alltid"3. 
Jesus ønsker vi skal gjøre vel mot de 
fattige.

Hva slags evangelium? 
Disse ord av Jesus har noen tolket til 
å bety at Jesus ikke kom som sosial 
reformator for å avskaffe fattigdom-
men. Jeg er vitne til at mennesker 
har hatt evangeliet i generasjoner 
og fremdeles lever i den største fat-
tigdom. En kan spørre hvilket evan-
gelium de har fått? 

Jesus er opptatt av å fjerne både 
synd, sykdom og fattigdom. Ikke 
alle tar imot Guds tilbud om frelse, 
men det er like fullt Guds vilje å 
frelse. Alle kommer ikke ut av fat-
tigdom, men det er like fullt Guds 
vilje å frelse også fra fattigdommens 
undertrykkelse. 
 Jesus kom med gledesbudskap 
til de fattige: "Herrens Ånd er over 
meg, for han har salvet meg til å for-
kynne et gledesbudskap for fattige. 
Han har sendt meg for å kunngjøre 
at fanger skal få frihet og blinde få 
synet igjen, for å sette undertrykte 
fri". 

Fattigdom er en nådeløs herre som 
undertrykker millioner av mennes-
ker. Når frelsens glade budskap når 
hjertene, baner det også vei for å 
gjøre noe med fattigdommen. Fattig 
er den som mangler det nødven-
dige. Guds løfte til oss, er å gi oss alt 
vi trenger, så vi har overflod til all 
god gjerning. 

Kjennetegnet på den første 
menighet
En naturlig konsekvens av at Guds 
kjærlighet er i våre hjerter, vil være 
at vi hjelper fattige.
 Både Dorkas og Kornelius ble 
vist anerkjennelse av Den Hellige 
Ånd for å gjøre det4.  I forbindel-
se med Kornelius står det at Gud 
hadde merket seg det han gjorde for 
de fattige, men han hadde fremdeles 
bruk for å høre evangeliet om Jesus, 

så han kunne bli frelst. 
 Jesus tar det for gitt at hans 
disipler gir til de fattige. "Når du gir 
til de fattige"5 var måten han formu-
lerte seg på. Han lover oss også lønn 
i denne forbindelse. Å gi til fattige 
er en del av det å samle seg skatter i 
himmelen. Gud selv vil lønne oss.
Noe av det fremste kjennetegnet på 
den første menighet var at de orga-
niserte hjelp til de fattige6. Mye av 
undervisningen om å gi i Det Nye 
Testamentet, får vi i forbindelse med 
innsamlinger til fattige mennesker. 
Dette preget også i stor grad den 
apostoliske tjenesten til Paulus. 

Enhver sann, apostolisk tjeneste, vil 
alltid ha et fokus på de fattige7. Da 
Paulus møtte apostlene i Jerusalem 
for å få tilbakemelding på den tje-
nesten Gud hadde gitt ham, ble det 
spesielt understreket at han måtte 
huske på de fattige. Akkurat det 
hadde han lagt vinn på å gjøre.  
Jesu eget eksempel
Å gi til de fattige var så vanlig i Jesu 

egen tjeneste, at det var disiple-
nes naturlige forklaring på hvorfor 
Judas forlot nattverdsmåltidet, da 
han gikk for å svike Jesus. Johannes 
skriver at de trodde Jesus hadde sent 
han ut for å gi noe til de fattige. Judas 
trodde, ved en annen anledning, 
at han hadde et godt argument da 
han kritiserte Maria for å bruke den 
dyre nardussalven på Jesus. "Denne 
salven burde vært solgt og pengene 
gitt til de fattige", sa han. Men hjertet 
hans var ikke rett innfor Gud. 
 Når Jesus skulle hjelpe men-
nesker fri fra kjærlighet til penger, 
ba han dem gå og selge alt de hadde 
og gi det til de fattige. Han ba ikke 
om å få det selv. Den unge rike man-
nen fikk denne hjelpen av Jesus, 
men avslo tilbudet om å bli fri. 
Sakkeus, derimot, viste tegn på sann 
omvendelse, da han i stedet for å ta 
fra andre, begynte å gi av det han 
hadde. Han besluttet å gi halvparten 
av det han hadde til de fattige.

Guds løfter
Det er oppmuntrende å se Guds 
løfter. Den som gir til de fattige, 
lider aldri nød, men den som lukker 
sine øyne for nøden, blir rammet 
av mange forbannelser8. Den som 
hjelper en stakkar, låner til Herren, 
og Herren gir ham igjen for hans 
velgjerning9. All hjelp til fattige bør 
være "hjelp til selvhjelp". 
 

fattigdom er en nådeløs herre som undertrykker 
millioner av mennesker. når frelsens glade bud-
skap når hjertene, baner det også vei for å gjøre 
noe med fattigdommen

det er oppmuntrende å se guds løfter. den som 
gir til de fattige, lider aldri nød, men den som 
lukker sine øyne for nøden, blir rammet av 
mange forbannelser

4 : Hje lp ti l de fatti ge
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Det er viktig at mennesker lærer 
prinsippet om å så og høste og følger 
det Gud sier om tiende og offer, slik 
at de selv kan reise seg fra fattigdom 
og nød. Samtidig er det viktig at 
vi tar et oppgjør med alle systemer 
som holder mennesker i trelldom. 
 Et eksempel vi kjenner til, 
angår deler av urbefolkningen på 
Filippinene. Når bøndene kjøper 
såkorn, blir prisen satt så høyt at 
all avling går med til å betale for 
såkornet. Her går vi inn og hjelper 
dem til å opprette handelslag. Dette 
gjør dem uavhengige av griske for-
retningsfolk som holder dem nede 
i fattigdom. På denne måten kan de 
arbeide seg ut av fattigdom og nød.

Guds hjerte
Gud har et hjerte for de fattige. Bak 
alt Han gjør, ligger en omsorg for de 
fattige. Gjennom hele Bibelen taler 
han deres sak. For eksempel tenkte 
Gud på de fattige, da han ga Israel 
beskjed om hvordan han ville ha 
tingene i samfunnet. Gud ga Israel 
beskjed om å la jorden ligge brakk 
hvert syvende år for at de fattige 
skulle ha det som vokste der. Han ba 
Israel passe på at de ikke høstet inn 
alle druer eller skar kornet helt ut til 
kanten, men at de lot noe være igjen 
til de fattige10. Hvert tredje år samlet 
de inn en tiende til de fattige. Hvert 
syvende år fikk alle som var i gjeld 
ettergitt sin skyld, så de kunne starte 
på ny. Profetene talte strengt til rette 
dem som undertrykte de fattige11. 
 Dette er bare noen av måtene 
Gud viser sin omsorg for de fattige 
på. Gud ønsker å hjelpe mennesker. 
Det er interessant, at når Guds folk 
feiret høytider, skulle de gi gaver til 
hverandre og til de fattige12. 
 Gud advarer oss og sier klart at 
latskap fører til fattigdom, men det 
hører med i en annen artikkel. Fattig 
blir den som er lat i sitt arbeid, men 
flittige hender gjør rik13. Gud har 
lovet å velsigne våre henders verk, 
derfor er lottogevinster ikke Guds 
vei til rikdom. Bibelen sier at det er 
Herrens velsignelse som gjør rik, og 
eget strev legger ingen ting til. Vi er 

alle avhengig av å være der Guds 
velsignelse flyter. Den flyter under 
Jesu herredømme. Livets elv renner 
ut fra Guds trone og bringer liv og 
velsignelse overalt der den kommer. 
Denne elven er ikke langt borte fra 
noen av oss.

NORalV asKElaND

1  5.Mos. 15,4
2  5.Mos. 15,11
3  Mark. 14, 7
4  Apgj.9,36; 10,31
5  Matt.6,2
6  Apgj. 4,32; 6,1
7  Gal.2,10
8  Ordsp. 28, 27   
9  Ordsp.19,17
10  2.Mos. 23,11;  
 3.Mos. 19,10; 3.Mos. 23,22
11  Jes.3,14; 10,2; Jer.5,28;  
 Amos 2,6; 4,1; 5,12; 8,4
12  Ester 9,22 
13  Ordsp. 10, 4   

Brev-
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

Spør Gud om ikke du er blant 
dem som skal dyktiggjøre deg 
selv ved å sette av tid til trinn 
for trinn å bli utrustet.
La oss hjelpe...



2� Revolusjonerende forandring

Det er en stille åndelig revo-
lusjon på gang som kommer 
til å forandre den amerikan-
ske kultur i løpet av de neste 
20 åra, hevder forskeren og 
forfatteren George Barna i 
boka ”Revolution”. 

Stadig flere kristne er lei av 
menighetsvirksomhet som 
ikke hjelper folk inn i ånde-

lige realiteter og fram til åndelig 
modenhet. Millioner av helhjerta 
etterfølgere av Jesus Kristus forlater 
ikkefungerende systemer og praksis. 
De representerer en måte å forstå og 
integrere troen i sin hverdag på som 
vil få stor innvirkning på verden. 
Denne revolusjonen kommer til å 
forandre den amerikanske kultur 
i løpet av de neste 20 åra, mener 
Barna.    
 Barna tar utgangspunkt i flere 
års forskning som konkluderer med 
at tradisjonell menighetsvirksomhet 
i Amerika ikke fungerer:
• De fleste menighetsmedlemmer  
 dør uten å ha ledet et eneste   
 menneske til Jesus
• Halvparten av de kristne sier  
 at de ikke har opplevd Guds   
 nærvær eller hatt et møte med  
 Jesus i løpet av det siste året
• Tradisjonell menighetsvirksom- 
 het lykkes i svært liten grad   
 med å se menneskers liv bli  
 forandra. Nytenkende  
 bevegelser kan imidlertid vise  
 til resultater.  

Ifølge Barna er oppdagelsen av at 
menighet ikke er noe vi går til, men 
noe vi er, et av kjernepunktene i den 
nye revolusjonen. I den nye måten å 

leve menighet på, er hver enkelt per-
sonlig engasjert i å utbre Guds rike i 
samarbeid med Den Hellige Ånd og 
andre kristne. 

spennende bøker
De seinere åra har det kommet en 
rekke spennende bøker om den for-
andring som skjer med den kristne 
kirke i vår tid:
• Churchquake - C. Peter Wagner
• Apostolic Revolution -  
 David Cartledge 
• Where do we go from here? -   
 Ralph W. Neighbour,

• The second reformation -   
 William A. Beckham
• Houses that change the world  
 - Wolfgang Simson 
• MegaShift - James Rutz 
• Church Planting Movements -  
 David Garrison
• Radical Renewal -  
 Howard A. Snyder 
• Organic Church - Neil Cole

 

    

Menighetsrevolusjonen

5 : Men i ghet på Guds måte

stadig flere kristne er lei av menighetsvirk-

somhet som ikke hjelper folk inn i åndelige 

realiteter og fram til åndelig modenhet
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Det er ein radikal skilnad på 
ei tradisjonell forsamling som 
bruker små grupper og ei 
forsamling der folk lever eit 
fellesskapsliv! Kva går denne 
radikale skilnaden ut på, og 
kva slags forsamling vil Jesus 
ha? 

Den Heilage Ande fører milli-
onar av kristne ut av religi-
øse program og aktivitetar 

og inn i grensesprengjande Jesusliv 
i kvardagen. Guds forsamling i si 
ekte og originale form, er den største 
maktfaktor bak positiv livsforvand-
ling og samfunnsendring. Vi står 
midt oppe i ei stor omvelting i sam-
funnet og det religiøse landskapet. 
Ei grunnleggjande endring vi berre 
anar verknadene av, er på gang.

Ny tid
Nøkkelord i det som skjer i vår tid 
er: Ny fridom, ny begeistring, ny 

kraft og autoritet til å gjera ting 
ein ikkje kunne før. Kristne opple-
ver ny vokster. Ein ny sort kristne 
veks fram. Det er nye, opne møte 
- leia av Anden, med ny spontanitet. 
Kristne lever i nært forhold til Gud 
og til kvarandre. Det er ein ny flyt 
av autoritet mellom dei kristne; ein 
autoritet som byggjer på salving 
og ikkje på hierarki, titlar eller stil-
lingar. Det er ei ny djupn i deling 
og fellesskap. Vi ser ein ny tenar-
leiarskap veksa fram. Kristne finn 
nye måtar å be på, og oppdagar ny 
bruk av åndelege gåver. Det skjer 
ei ny trening av vanlege kristne. 
Teamarbeid og nettverksarbeid er 
det nye idealet. Gode gjerningar for 
rettferd og rett i samfunnet, og nytt 

tenestefokus på å utrusta alle kristne 
til å tena, har ført til ny fleksibilitet, 
nye store mål, ny einskap i kjærleik 
og praktisk samhald, nytt lokalt og 
regionalt samarbeid.

Megashift
James Rutz  gjev oss i boka 
"Megashift" ein oppmuntrande rap-
port om kva Gud gjer i vår tid. Aldri 
har så mange vorte kristne som no. 
Kvar dag kjem 175.000 menneske 
til tru i følgje Rutz. Det finst meir 
enn 700 millionar evangeliske, karis-
matiske kristne. I 1960 var ein av 
tjugefire menneske ein karismatisk 
kristen. I dag er ein av ni men-
neske ein karismatisk kristen. Ein 
veksande del av desse, er kristne 

Å vera forsamling  
på Guds måte

det er ein radikal skilnad på ei forsamling som 
bruker små grupper og ei forsamling der folk 
lever eit fellesskapsliv
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som ikkje gjer bruk av kyrkjehus 
og den vanlege pastor-/ prestfunk-
sjonen, men som fungerer saman 
i husforsamlingar og i nettverk av 
slike forsamlingar.

Grasrotrørsler
Rutz meiner at det er fleire grunnar 
for dei store endringane som har 
skjedd i verda dei siste førti åra. Gud 
sjølv er største motor i dei endrin-
gane som har skjedd og skaper ofte 
endring utan hjelp frå menneske! 
Når det er sagt, må det også seiast 
at bønn/forbønn er ein av dei vik-
tigaste grunnane til den åndelege 
oppvakning som går føre seg i verda 
i dag. Ein annan viktig grunn til den 
store voksteren i talet på levande 
kristne, er ei frigjering av vanlege 
kristne ved å utrusta og myndiggjera 
dei til å vinna nye og starta husfor-
samlingar. Forsamlingar som plan-
tar forsamlingar og grasrotrørsler av 
forsamlingar som plantar forsam-
lingar, står for den største voksteren 
av nye kristne. Leiarar i teamarbeid 
- nettverksbygging; lokale og nasjo-
nale apostoliske nettverk, organisa-
sjonar som hjelper og tener mange 
kristne har også mykje å seia for den 
store innhaustinga som vi opple-
ver. Evangelisering i vid forstand og 
bruk av media er sjølvsagt óg ein av 
dei viktigaste grunnane til at talet på 
kristne aukar sterkt.

fire grunnpilarar
Ei forsamling på Guds måte, er til for 
Gud og lever det same liv som dei 
første kristne gjorde. Ho byggjer på 
dei fire grunnpilarane som er: apos-
tolisk undervisning, eit rikt bønne-
liv, livsnært fellesskap og å dela alt i 
paktsmåltidet 1.  Det er ei forsamling 
som stig fram for Gud i bønn, lov-
song og tilbeding, ei forsamling som 

lever i Guds nærvær. Derfor går folk 
også inn i eit livsnært fellesskap med 
kvarandre, med nåde frå Gud, med 
oppmuntringar, formaningar og 
trøyst. Dei delar liv saman i store og 
små samlingar, offentleg og frå hus 
til hus. Forsamlingslivet er praktisk 
og jordnært og høyrer kvardagen til. 
Det er ikkje eit møtefellesskap, men 
eit livsfellesskap og eit nytt paktsfel-
lesskap. Dette gjer at folk saman når 
ut til ikkje-kristne menneske med 
vitnesbyrd og forkynning. Livet i 
fellesskapet, kor ein opplever Guds 
nærvær i kvardagen, gjev tyngde 
og understrekar bodskapen som blir 
formidla til dei ufrelste.

Vennskap og fellesskap
Gjennom heile Apostelgjerningane 
finn vi det same mønsteret. Dei krist-
ne kjem saman til store samlingar 
med forkynning og undervisning, 
men møtast oftare i små samlingar i 
heimane. Forsamlingslivet omfattar 
kvar einaste vekedag! Derfor fyller 
dei byane med læra om Jesus. Dei 
kan ikkje teia om det gode som Gud 
gjer mellom dei i dei nære venn-
skapsforholda dei lever i. Derfor 
fører dei stadig nye venner til tru på 
Jesus og forsamlinga veks dagleg. 
I ei forsamling på Guds måte, står 
vennskap og fellesskap heilt sentralt. 
Det er det personlege disippelfelles-
skapet med Herren og kvarandre, 

det nære og forpliktande forholdet 
kor vi gjer rekneskap for kvarandre, 
som er det grunnleggjande forholdet 
i Guds forsamling.

tradisjonell eller nytestamentlig
Det er i vår tid ganske populært 
å innføra grupper i forsamlingane. 
Fleire og fleire oppdagar at celle-
grupper er viktige i veksande for-

samlingar. Grupper er likevel ikkje 
noka alfa og omega. Det er vår totale 
forståing av forsamlinga som er det 
avgjerande! Derfor er det ein radikal 
skilnad på ei tradisjonell forsam-
ling som bruker små grupper, og 
ei forsamling der folk lever eit fel-
lesskapsliv! Den tradisjonelle for-
samlinga som bruker små grupper, 
tilpassar dei til sitt vanlege opplegg. 
Ei forsamling på Guds måte, byggjer 
heile si forsamlingsforståing på tette 
vennskapsband og eit fargerikt fel-
lesskapsliv, der møter og samlingar 
berre er legitime, om dei byggjer opp 
om fellesskapslivet i kvardagen.

Møte- og aktivitetsorientert 
opplegg?
Alle tradisjonelle forsamlingar, uan-
sett kva kyrkjesamfunn dei tilhøyrer, 
har eit møte- og aktivitetsorientert 
opplegg. Mange såkalla fornyings-
forsamlingar held fast på eit opp-
legg som byggjer på møte og aktivi-
tetar, men finn opp nye måtar for å 
få folk til å koma til forsamlinga, for 
eksempel samlingar tilpassa kyrkje-
framande. Slike forsamlingar bruker 
små grupper som ei krykke for å 
skapa fellesskap.

Menighetsteologi
Dei fleste tradisjonelle forsamlingar 
har ein teologi for det dei trur, med 
utgangspunkt i Bibelen, men ikkje 
for måten dei fungerer på. Somme 
har ein teologi som gjer kyrkjeord-
ning, forsamlingsorganisering og 
forsamlingsliv til eit "adiafora-spørs-
mål". Når det gjeld forsamlinga si 
funksjon, blir desse forsamlingane 
styrte av sine røter i kyrkjehistoria 
og ikkje av ei grunngjeving ut frå 
eit forpliktande mønster eller evig 
gyldige livsprinsipp i Det nye testa-
mente. Svært sjeldan vurderer slike 
forsamlingar måten dei fungerer på 
i lys av bibelske prinsipp.

Hva gjer oss til Guds forsamling?
Små grupper er i slike samanhengar 
ein aktivitet som må slåss om priori-
tering blant mange andre aktivitetar. 
Om forsamlinga er til for Gud og vi 

dei fleste tradisjonelle forsamlingar har ein teo-
logi for det dei trur, med utgangspunkt i Bibelen, 
men ikkje for måten dei fungerer på
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ønskjer å byggja på hans måte, ligg 
ei heilt anna forståing til grunn. Då 
blir dei små samlingane i heimane 
- det fellesskapet som levast ut i 
kvardagen, sett på som den grunn-
leggjande måten å leva forsamling 
på. Når to og tre er saman er dei 
forsamlinga! Små samlingar er ekte 
kristent fellesskap. Den som ikkje 
tek aktivt del i det kristne kvardags-
fellesskapet, lever ikkje forsamling! 
Du kan vera medlem, stå eller gå i ei 
forsamling, men det er den nære for-
pliktande vennskapen og det ånde-
lege jordnære fellesskapet som gjer 
oss til ei Guds forsamling!

smittande fellesskapsliv
I løpet av dei siste tretti år har for-
ståinga av kva forsamlingsliv og 
ekte kristent fellesskap er, endra seg 
mykje over heile verda. Mange store, 
såkalla celleforsamlingar er vakse 
fram på alle kontinent. Teologar og 
kyrkjevekstforskarar frå ulik bak-
grunn oppdagar kor viktige celle-
grupper er. Men parallelt med desse 
store celleforsamlingane veks det 
fram ei rørsle av husforsamlingar 
som organiserer seg i nettverk og 
lever eit smittande fellesskapsliv. 
Desse nettverka av husforsamlin-
gar, mangfaldiggjer seg sjølv, ved å 
multiplisera både husforsamlingar 
og nye dynamiske nettverk. Det er 
desse mangfaldiggjerande husfor-
samlingane som står for den største 
auken i talet på Jesu disiplar i vår 
tid. Livsnært fellesskap og varme 
relasjonar er ikkje berre svært vikti-
ge i sunne forsamlingar, det er sjølve 
livsgrunnlaget!

Gledefylte feiringar av  
Guds nåde
Då vi starta Kristent Fellesskap 
hadde vi ikkje kjennskap til Naturleg 
Kyrkjevekst eller andre liknande 
organisasjonar som forskar på kvifor 
kristne forsamlingar vekst eller stag-
nerer. Vi hadde berre eit ønskje om 
å leva i Guds nærvær og kraft slik 
dei første kristne levde, så vi kunne 
vera eit sant uttrykk for Guds fami-
lie, Jesu kropp og ein bustad for Den 
Heilage Ande. I ettertid ser vi at dette 
er noko Gud suverent har født fram 
i alle verdsdelar. Innanføre mange 
ulike teologiske straumar skjer ei ny 
oppdaging av åndelege livsprinsipp 
om å byggjast saman, utvikla venn-
skap og stå ansvarleg overfor andre. 
Det er ei gjenoppdaging av forsam-
linga som ein familie og eit folk. Det 
personlege disippelfellesskapet med 
dei livsnære forholda er meir nød-
vendige enn å samlast til store møte. 
Det er desse forpliktande og nære 
vennskapsforholda som gjer guds-
tenestene til gledefylte feiringar av 
Guds nåde.
 Denne måten å tenkja forsam-
ling på krev eit paradigmeskifte for 
kristne. Ikkje alle kan forandra seg 
tilstrekkeleg!

struktur og funksjon
Vi finn tre funksjonar og tre struk-
turar i forsamlinga i Det nye testa-
mentet.
 Fellesskap: Det er livet som blir 
levd ut i heimane, på skulen eller 
på arbeidsplassen. Det er fellesska-
pet som blir praktisert i kvardagen. 
I dag kallar vi dette fellesskapsli-
vet som vi finn skildra i Det nye 
testamente der to og tre er samla 
for "Personleg Disippel-Fellesskap" 
(mange forkortar til PDF.fil - felles-
skap i livet). Husforsamlinga er ikkje 
eit nytt møte, men ekte, jordnært 
kristent fellesskap, ei samling av 
fleire kristne som lever eit personleg 
disippelfellesskap. Midt i kvardagen 
bryt vi brødet saman i den nye pakts 
måltid. Band blir knytt mellom men-
neske, vennskap utvikla. Her møter 
vi menneske som vil lytta og forstå, 
og vi får varme smil og ei hjelpande 
hand saman med rettleiing og for-
bønn.
 "Personleg Disippel-Fellesskap" 
er ein praktisk måte å leva ut Bibelen 
si undervisning om korleis to og tre 
saman er betre enn å vera åleine2. 
Jesus lova at når to og tre var samla 

du kan vera medlem, stå 
eller gå i ei forsamling,  men 
det er den nære forplik-
tande vennskapen og det  
åndelege jordnære felles-
skapet som gjer oss til ei 
guds forsamling!
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ville han vera nær. Han tala om 
når to var samde og samansveiste 
i bønn, så ville dei få bønnesvar3. 
Han tala også om å stilla kvarandre 
til rekneskap på tomannshand4 og 
Jakob seier at om vi vedkjenner syn-
dene for kvarandre, vil vi bli lækte.5 
I eit personleg disippelfellesskap 
hjelper vi kvarandre til å lesa og ta 
til oss næring frå Guds ord. Vi står til 
rekneskap for kvarandre og sannar 
syndene for kvarandre. Vi bed for 
våre ikkjekristne venner og hjelper 
kvarandre å forkynna evangeliet for 
dei.
Gudstenestefeiring: Store offentlege 
samlingar har alltid vore viktige for 
den kristne forsamlinga. Det er liv 
og glede når mange kjem saman. 

Alle har opplevd Guds nærvær og 
hjelp i kvardagen gjennom ein bror 
eller søster i "den åndelege kjernefa-
milien" eller i det personlege disip-
pelfellesskapet. Nye menneske har 
vorte vunne for Herren sidan sist 
vi var samla. Saman stig vi fram for 
Gud i takk og tilbeding. Gud er god! 
Det er godt å tilhøyra Guds store 
familie! Det er godt å koma saman 
for å tilbe og vera for Guds åsyn. 
Godt å høyra kva han vil seia oss 
gjennom sitt ord.
 Tilsyn:  Gud sette nokon i for-
samlinga til å vakta, leia og utrus-
ta6. Gjennom deira tilsyn får både 
husforsamlingane og den einskilde 
hjelp til å veksa og utvikla seg. 
Når vi les om alle dei tusener som 
vart kristne i Jerusalem, Antiokia og 
Roma, forstår vi at det var praktisk 
å føra tilsyn med heile forsamlinga 
ved å gje tilsynsansvar til dyktige 
leiarar over delar av flokken. I dag 
vil vi sei det slik at det er ei kyrkje 
i byen, men mange forsamlingar. 
Dette krev sjølvsagt ein god del 

koordinering frå eldsterådet, tilsyns-
menn, bydelspastorar og andre leia-
rar.  Husforsamlingane i ein bydel 
eller eit område blir samla i bydels-
forsamlingar i nærmiljøet. På same 
tid tar vi vare på samhaldet og fel-
lesskapet ved å sjå oss sjølve som 
ein del av eit tett nettverk og av heile 
kyrkja i byen.
 Alle strukturar er fleksible og 
tener ein hensikt, nemleg å få alle 
kristne til å fungere i fellesskapet. Vi 
er alle lemmer på same kropp og er 
sett til å tena kvarandre. Derfor ser 
vi at alle oppdrag Jesus har gjeve 
oss, blir verkeleggjort gjennom det 
grunnleggjande kristne fellesskapet: 
cellegruppa.

Kva står i fokus?
I ei tradisjonell forsamling står 
møtet/gudstenesta i fokus. Det er 
den sentrale hendinga, det vikti-
gaste i forsamlinga sitt liv. I ei for-
samling som er til for Gud og blir 
bygd på Guds måte, står eit felles liv 
med Gud og kvarandre i kvardagen 
i fokus. Det fører sjølvsagt til at alle 
samlingar sydar av liv og begeist-
ring. Dei får då også eit innhald og 
ei form som gjer dei til meiningsfulle 
samvær.

Jordnær kjærleik og omtanke
I tradisjonelle forsamlingar er det 
forventingar til aktive medlem om 
å delta på gudstenester og møter. 
I ei forsamling etter Guds hjarte er 
det forventa at alle tek del i dagleg 
omsorg for kvarandre. Møta står 
ikkje i sentrum, men jordnær kjær-
leik og omtanke! Vi er venner, vi 
kjenner kvarandre sine vanskar og 
vi ønskjer å hjelpa kvarandre. Vi 
er kome så nær kvarandre at vi 
veit kor "skoen trykkjer" og vi bryr 

oss så mykje at vi vågar å gå inn i 
kvarandre si stoda med medkjensle 
og hjelp.

Bestevenn
Ein eldstebror sa ein gong til meg: 
"Erling, eg forstår meg ikkje på alt 
snakket ditt om fellesskap og venn-
skap. No har eg vore i denne forsam-
linga i førti år og den beste vennen 
eg har er ein ateist som eg arbeider 
saman med på kontoret." Eg trudde 
knapt mine eigne øyra! Sanninga var 
dessverre den, at den generasjon han 
tilhøyrde, tok mest berre del i møte-
aktivitetar og var ukjende for det å 
vera involvert i kvarandre sine liv. 
Det var vennskap på avstand. Det 
kan verka som om nær vennskap 
er sjeldan vare i mange tradisjonelle 
samanhengar.

student eller disippel?
I tradisjonelle forsamlingar føregår 
undervisning og trening hovudsak-
leg gjennom spesielle seminar, klas-
sar eller kurs. Det føregår lite per-
sonleg disippelgjering, medan det 
kan vera gode undervisnings- og 
treningsprogram. Ein klassesitua-
sjon med flittig bruk av notisbøker, 
er normalen. I slike samanhengar 
finst det få modellar, men mykje 
verdifull undervisning. Gode teoriar 
og nyttig kunnskap blir formidla, 
men karakter og verdiar blir i liten 
grad forma. Kunnskap blir verdsett 
veldig høgt. Folk er studentar meir 
enn disiplar, og kan velja og vraka i 
kva dei vil ta ombord, bruka og setja 
ut i livet. Det viktigaste blir å vera 
samd i kyrkja si tru og lære. 

Eit blaff av nytt liv
Mange tradisjonelle forsamlingar 
har teke i bruk ulike slags smågrup-
per i arbeidet sitt. Til å begynna 
med skaper dei ofte eit blaff av 
begeistring, for dei representerer eit 
stort framsteg i forhold til dei gamle 
formene. Dessverre blir begeist-
ringen ofte bare kortvarig, for det 
manglar ei grunnleggjande forståing 
av forsamlinga sin fellesskapsna-
tur. I bibelstudiegruppene har folk 

i ei forsamling etter guds hjarte er det forventa at 
alle tek del i dagleg omsorg for kvarandre. møta 
står ikkje i sentrum, men jordnær kjærleik og 
omtanke!
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ein tendens til å vera forholdsvis 
upersonlege og kan gøyma seg bak 
Bibelen og bibelske sanningar som 
dei drøfter. Folk er ikkje ansvarlege 
overfor kvarandre og treng ikkje 
vera personlege og opne.

forme verdiar og karakter
I forsamlingane som ønskjer å gjera 
ting på Guds måte, føregår disip-
pelgjeringa på det personlege pla-
net. Sjølvsagt blir det også i disse 
samanhengane formidla gode teo-
riar og nyttig kunnskap gjennom 
undervisning, men disippelgjeringa 
føregår frå person til person. Det fin-
nes mange modeller for dei truande 
i slike samanhengar, for undervis-
ninga blir ope og tydeleg levd ut av 
ulike leiarar på mange plan. Dette 
hjelper folk til å sjå at livsprinsippa 
må bli "kjøtt og blod" i eins eige liv 
på ein personleg måte. Det hjelper 
folk å verdsetja personlege ulikska-
par på same tid som ein gudfryktig 
karakter blir forma i dei. Gjennom 
førebilete og personleg rettleiing blir 
dei indre verdiane forma og utvikla. 
Det viktige er ikkje kunnskap om, 
eller semje med forsamlinga si tru og 
lære, men at kvar enkelt får hjelp til 
å bruka Skrifta i sitt eige liv og i alle 
mellommenneskelege forhold. At du 
tener andre av eit ærleg hjarte, blir 
viktigare enn kor mykje kunnskap 
du har. Når forsamlinga og felles-
skapet er Kristi kropp, og vi forstår 
at vi er kroppsdelar for kvarandre, 
vil vi bruka Bibelen til å fokusera på 
Jesus Kristus midt imellom oss, så vi 
kan finna løysingar på dei vanskane 
folk slit med.

fiskegarn-fellesskap
Tradisjonelle forsamlingar prøver 
sjølvsagt å evangelisera på mange 
måtar. Mange av forsamlingane har 
ulike aktivitetar for å vinna ufrelste 
menneske for Jesus. Nokre satsar 
hovudsakleg på personleg evangeli-
sering, andre på kampanjar og vek-

kingsmøte. Dessverre er det slik at 
bare ein mindre del av medlemmane 
tar aktivt del i denne evangelise-
ringa.
 I forsamlingar som er til for  
Gud, føregår det ein vedvarande 
istandsetjing og dyktiggjering av 
folk i cellegruppene, så dei kan 
arbeida saman for å vinna vennene 
sine for Jesus. Fellesskapet blir på 
denne måten eit fiskegarn som fan-
gar mange "fiskar". Mange har opp-
daga Jesu undervisning og apostlane 
sin praksis om å vinna heile "oikos" - 
det nettverk av venner den einskilde 
har. Gjennom vennskap og livsnære 
relasjonar blir evangeliet forkynt 
på ein truverdig måte. Inderleg og 
brennande bønn ber frukt og opnar 
menneskehjarta for Guds ord. At dei 
åndelege nådegåvene er i funksjon, 
gjer at dei ikkjekristne seier: "Gud er 
verkeleg med dykk!" Evangeliet blir 
då ikkje lenger teori, men Guds kraft 
til frelse for kvar den som trur! Alle 
som kjem til tru blir med ein gong 
med i ein personleg disippelfelles-
skap av to eller tre. Slik får dei Guds 
ord og det forpliktande fellesskapet 
inn med morsmjølka.

Evangeliserandre livsstil
Kjærleiksevangelisering og ei aggres-
siv multiplikasjon av små husforsam-
lingar, er sjølve kjerna i den vokster 
som nytestamentlege forsamlingar 
opplever over heile verda. Grupper 
som ikkje har eit klart fokus på 
misjonsoppdraget, lever ikkje lenge. 
Husforsamlingar som ikkje stadig 
utfordrar medlemmane til å vinna 
nye, stagnerer og går i oppløysing. 
Det er berre når vi i fellesskapet 
hjelper kvarandre til ein evangeli-
serande livsstil og set oss klare mål 
for neste forsamlingsplanting, at vi 
tek vare på gløden og lever i stadig 
vokster. Evangelisering som alle tar 
del i gjennom livet i kvardagen, er 
sjølve livsnerva i forsamlingar på 
Guds måte.

ERlING tHu

1 Ap.gj.2,42
2 Fork.4,9-12
3 Matt.18,19-20
4 Matt.18,15
5 Jak.5,16
6 Ef.4,11-12; 1.Kor.12,28
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- Vi er ikke bare kolleger, vi 
er venner, sier pastor Reidar 
Paulsen om pastoralnettet 
i Bergen. Over hele verden 
samarbeider menighetsle-
dere tettere og bedre enn 
tidligere.  

Samarbeidsklimaet mellom kir-
kesamfunn og menigheter blir 
stadig bedre. De fleste norske 

byer har i flere tiår hatt en ”predi-
kantring” der forkynnere og menig-
hetsledere møtes jevnlig. Det er også 
vanlig med en årlig uke eller helg 
med fellesmøter der kristenfolket 
i byen eller bygda møtes. De siste 
åra har enhetsarbeidet kommet noen 
steg videre flere steder i landet.

”Noe mer”
I 1995 ble Reidar Paulsen i 
Kristkirken og Noralv Askeland i 
Kristent Fellesskap enige om at det 
var behov for ”noe mer”. De satte 
ord på behovet for å stå sammen på 
en sterkere måte, ikke minst det å 
beskytte hverandre i tider med ytre 
press. Dette ble starten på ”pasto-
ralnettet” i Bergen. Dette er et mer 
forpliktende fellesskap enn predi-
kantringen, men ikke en erstatning. 
Predikantringen i Bergen har en vik-
tig oppgave i å knytte kontakt med 
ledere i byens næringsliv og i det 
politiske miljøet. 

Kun én menighet!
Hver onsdag morgen kommer 10-15 
ledere fra ulike menigheter sammen 
for å be for byen. Hver måned kom-
mer lederne sammen til fellesskap 
og oppdatering. Utenom dette er det 
to ganger i året et ”retreat”, der man 
er sammen for å styrke vennska-
pet og legge strategien for arbeidet 
videre. Annenhver måned inviteres 
kristne fra alle byens menigheter til 

en samling med lovsang og bønn 
for byen. 
 Bevisstheten om at Gud kun ser 
én menighet når han ser de kristne i 
byen, er en viktig motivasjonsfaktor 
til å ha en felles strategi for å bre 
Guds rike ut i alle deler av byens liv. 
Denne visjonen har ført til en mobi-
lisering av kristne til å ta et bønne-
ansvar for ”alle mennesker” i kom-
munen, og på en praktisk måte dele 
de gode nyhetene i sitt nærmiljø. 

De unge kommet lenger
- Vi er ikke bare kolleger, vi er ven-
ner, sier Reidar Paulsen når han 
beskriver forholdet i pastoralnettet. 
Ved å oppdage og anerkjenne nåde-
gaver og utrustning hos hverandre, 
er det naturlig å be hverandre om 
hjelp på ulike områder i de ulike 
forsamlingene. – De kristne ung-
domslederne i byen har kommet 
ett steg lenger i å samarbeide enn 
pastorene, mener Paulsen. Han ser 
utvikling blant de unge lederne som 
en frukt av det arbeidet pastorene 
satte i gang. 

Fra kolleger til venner

Av og til legger menighetene ned 
sine egne gudstjenester og fyller 
byens storstue, Grieghallen. En slik 
samling er planlagt i mai.

Over hele verden
Det som skjer i Bergen og flere andre 
byer i Norge, er på linje med den 
enhet som Den Hellige Ånd virker 
fram over hele verden. Mange steder 
der menighetsledere tidligere så på 
hverandre som konkurrenter, har de 
tatt viktige steg i retning av oppfyl-
lelsen av Jesu bønn om at ”de alle 
må bli ett, så verden kan tro”. Fra 
byer og nasjoner over hele verden 
kommer rapporter om forsamlinger 
som er mer glad i hverandre og job-
ber bedre sammen enn før. 

KNut G. OslaND
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Enheten mellom de første 
kristne ga dem stor respekt 
i samfunnet. Enhet er et 
uttrykk for hvordan Gud er 
og handler om holdninger 
og handlinger i forhold til de 
nærmeste. Når du har møtt 
Jesus, får det betydning for 
hvordan du behandler andre.  

Fra menighetens begynnelse har 
enhet mellom de kristne vært 
et sentralt tema. Allerede i de 

første ukene etter pinsedag, hører vi 
om at de troende holdt sammen, og 
at de hadde alt felles. Dette gav dem 
stor respekt i samfunnet og mange 
sluttet seg til dem.
 Fra kirkehistorien vet vi at når 
de kristne møttes i mindre forsam-
linger og hadde nattverd sammen, 

så lot de noe av nattverdsbrødet 
være igjen. De tok seg tid til å be for 
noen av de andre kristne lederne i 
byen, og sendte samtidig resten av 
brødet med en kristen for å uttrykke 
enhet og samhørighet med de andre 
kristne.

for Guds skyld
Gud er Far for sin familie. Jesus kom 
ikke for å starte en bedrift eller en 
veldedig organisasjon. Han inviterte 
oss mennesker til å finne vår plass i 
Guds familie. Hver eneste en av oss 
får komme tilbake til Gud for å ha 
kontakt med pappaen vår. I Gud og 
i hans familie er enhet et uttrykk for 
hvem og hvordan Gud er. Jesus ber 
om at vi skal være ett slik han og 
Faderen er ett1. Vi har noe å slekte 
på. Vi har noen familietrekk som vi 
ikke kan fornekte. På samme måte 
som det gleder oss som foreldre å 

se at barna lever sammen i fred og 
kjærlighet, slik er det også for vår 
gode Far i himmelen. Han gleder seg 
når vi lever i enhet. 

for naboen skyld
Enhet mellom kristne i og mellom 
menighetene er av betydning for 
naboen og vennene dine. Jesus ba 
om at vi skulle være ett på en sånn 
måte at verden skal se det og komme 
til tro2. Dette kommer fram i en 
bønn som Jesus ba, og som vennen 
hans Johannes overhørte og skrev 
ned. I denne personlige bønnen får 
vi høre hvor viktig det er for Jesus 
at de kristne legger vekt på enhet. 
Vår enhet påvirker mulighetene som 
våre venner har for å bli kristne. Det 
er ikke overraskende. Vi kristne har 
dessverre altfor ofte hørt motargu-
menter om strid og uenighet blant 
kristne. Baktalelse, offentlige kran-

Hvorfor er enhet mellom  
kristne viktig?
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gler og partier blant kristne er dess-
verre alt for vanlig. Det undergraver 
vår troverdighet i samfunnet.

for vår egen skyld
Gud er en nærværende Gud som 
liker å uttrykke seg iblant oss ved 
sin Hellige Ånd. Salme 133 og den 
bønnen som vi tidligere har nevnt 
viser at enhet mellom kristne frem-

mer en atmosfære hvor Gud trives 
og hvor han liker å utrykke seg. Det 
står i en oversettelse av Salme 133, 
at der – i ekte og inderlig harmoni 
mellom søsken - vil Gud befale sin 
velsignelse å flyte3. Det betyr at vi 
vil oppleve og erfare Guds inngri-
pen på flere måter i  ulike situasjoner 
i våre liv. Gud føler seg hjemme der 
hvor hans folk lever i enhet. Det er i 
samsvar med Guds natur. 

Hva med diskusjoner?
Enhet og diskusjoner står ikke i 
noen motsetning. Tvert imot er vi 
anhengig av å være sannhetssøkende 
kristne, som er reelle med hverandre 
og ikke redd for ulike oppfatninger. 
Det avgjørende er holdningen vi har 
til hverandre. De fleste diskusjonene 
mellom kristne kan med fordel skje 
i personlige samtaler, og ikke gjen-
nom aviser og andre medier.  

Vil de kristne noen gang bli ett?
Paulus oppmuntrer oss til å bevare 
Åndens enhet4. Enhet er noe vi har, 
fordi vi er født inn i den samme 
familien, ved Den Hellige Ånd. Vi 
må legge vinn på å bevare denne 
enheten. Senere i samme kapittel 
viser han oss hva som ligger foran 
oss. Paulus sier at vi engang skal 
nå fram til enhet i troen på Guds 

Sønn og i kjennskap til Ham5. Vi 
er på en pilegrimsreise hvor ende-
målet er gitt. Basert på erfaringer 
fra tidligere kirkehistorie er det lett 
å være skeptisk til det som Paulus 
sier her. Er dette mulig? Heldigvis 
sier ikke Paulus bare hva målet er, 
men også hvordan vi skal nå fram 
dit. Jesus har gitt noen gaver til 
sitt folk. De kalles apostler, profeter, 

evangelister, hyrder og lærere. Når 
disse gavene fra Jesus fungerer rett, 
vil de utruste de hellige og fremme 
enhet6. Vi kan ikke forvente bibelske 
resultater uten å følge de bibelske 
”metodene”. 

Hva betyr dette praktisk for oss?
Når du har hatt et møte med Jesus, 
og sett at han og hans folk er ett, så 
får det betydning for hvordan du 
behandler andre kristne. Vi er ett, og 
skal ære vår Far med måten vi lever 
det ut. 
 Det er lett å snakke om enhet 
med de kristne i andre deler av 
verden, men bibelen utfordrer oss 
hovedsakelig på hvordan vi lever 
sammen som kristne i byen, og på 
hvordan vi lever sammen med de to, 
tre nærmeste rundt oss. Enhet hand-
ler om holdninger og handlinger i 
forhold til de nærmeste. 

I nærmiljøet 
På samme måte som i et ekteskap, 
så er kommunikasjon og fellesskap 
helt avgjørende for en vedvarende 
og utviklende enhet. Det betyr at 
aktiv deltagelse og åpenhet i forhold 
til kristne i nærmiljøet er en naturlig 
konsekvens av Jesu bønn om enhet. 
Her har kristne ledere et særlig 
ansvar i å gå foran som eksempler 

Paulus sier at vi engang skal nå fram til enhet 
i troen på guds sønn og i kjennskap til Ham… 
er dette mulig? Heldigvis sier ikke Paulus bare hva 
målet er, men også hvordan vi skal nå fram dit

for å fremme enhet.
 Bibelen snakker mye om menig-
heten i en by eller på et sted7. Vi 
oppmuntres gjennom det til å skjøn-
ne at Gud har én menighet i byen 
eller på det stedet hvor vi bor, selv 
om vi har tilhørighet i flere lokale 
forsamlinger. Vi tilhører menigheten 
i byen, og vi lever det ut forplikten-
de sammen med de Gud i sin godhet 
har plassert oss med. 

MORtEN asKElaND

1 Joh.17:11
2 Joh.17: 21-23
3 Bl.a.: King James Version/ 21st Century 
King James Version/ American
Standard Version/ New American 
Standard Bible
4 Ef.4:3
5 Ef.4:13
6 Ef.4:11-13
7 Apg.11:22 (Jerusalem), 13:1 (Antiokia), 
16:4-5 (fra by til by…/menighetene),18:22 
(Cæsarea), 20:17 (Efesos), Rom.16:1 
(Kekræa), 1.Kor.1:2 (Korint) o.s.v.

6 : Ekte enhet 
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siden begynnelsen av �0-tal-
let har antall Åndsfylte krist-
ne blitt tidoblet, fra �0 til �00 
millioner. Hvis den årlige vek-
sten på � prosent fortsetter i 
2� år til, vil alle mennesker 
på jorda være bibeltroende, 
åndsfylte kristne innen 20�0. 
Evangeliets evne til å foran-
dre, ikke bare enkeltperso-
ner, men hele samfunn, blir 
bekreftet igjen og igjen.  

Brasil 
I 1999 rapporterte lokale forbønns-
ledere at andelen kristne i byen 
Goiania i Brasil, med 1,2 millioner 
innbyggere, hadde økt fra 8 til 45 
prosent på 6 år. Mange lokale pas-
torer mener at denne enorme vek-
sten av kristne har sammenheng 
med intens forbønn fra tusener av 
kvinner. I 1990 begynte 5 kvinner 
fra forskjellige menigheter å be 
sammen. Dette utviklet seg til et 
bønnenettverk av 190 000 kvinner 
som ber hver morgen. De bruker 
blant annet lokalradioen til å holde 
nettverket sammen. I følge DAWNs 
Fridayfax skal byens aviser blant 
annet ha rapportert om at bønne-
kvinnene hindret et blodbad i byens 
fengsel. 
 Byen der hundretusener av 
mennesker ble kristne på få år, var 
tidligere et senter for spiritisme. 
Husmora Elizabeth Cornelio, som 
var initiativtaker til å samle de fire 
andre kvinnene til bønn og som 
leder bønnenettverket i Goiania, har 
siden startet hundrevis av bønnecel-
ler over hele Brasil1. 

transformation
Etter å ha mottatt en rekke rapporter 
om byer og samfunn som var blitt 
betydelig forandra ved kristnes inn-
sats, begynte George Otis Jr. i 1995 å 

transformation

gjøre grundige undersøkelser i flere 
land. Fire år senere ga han ut videoen 
”Transformation: A Documentary”, 
der han dokumenterer reformasjon 
av 4 byer i 4 forskjellige verdens-
deler. Videoen er siden sett av 50 
millioner mennesker, og har blitt en 
inspirasjonskilde for kristne verden 
over. Det kristne forskningssenteret, 
The Sentinel Group, har etter dette 
gitt ut flere filmer til informasjon og 
inspirasjon2.  

Ed silvoso
Argentineren Ed Silvoso er en av 
de mest kjente kristne stratege-
ne i vår tid. I Norge er han nok 
mest kjent som forfatter av bøkene 
”Bønneevangelisering” og ”For at 
ingen skal gå fortapt”, men har også 
gjennom sine besøk i landet vært 
til stor inspirasjon for kristne lede-
re. Gjennom Harvest Evangelism 
International Institute og The 
Apostolic Transformation Network 
arbeider han for å gjøre Argentina til 
prototypen på en forvandlet nasjon. 
Sammen med sine medarbeidere har 
han allerede hatt betydelig innflytel-
se på 300 byer. Byen Resistencia, som 
var Eds pilotprosjekt, har opplevd 
store forbedringer gjennom bønn, 
enhet og å dele evangeliet personlig 
med alle innbyggerne i byen. 

Resistencia
Da Ed begynte å kartlegge 
Resistencias åndelige tilstand i 1988, 
var kun 5000 av byens 400 000 inn-
byggere kristne. Byen ble sett på 
som en åndelig kirkegård. Allerede 
ett år etter at arbeidet begynte med 
å forvandle byen, var antall kristne 
doblet. I dag er det 100 000 kristne i 
byen og 220 000 i provinsen. I følge 
Silvoso har antall kristne i Argentina 
vokst med 2000 prosent siden 1980, 
fra to hundre tusen til 4 millioner 
kristne3. 

Paradigmeskifte  
Paradigmeskiftet som fører til sam-
funnsforandring, er i følge Silvoso:
• Kristne forstår at misjonsbefalin-
gen handler om å gjøre folkeslag til 
disipler, ikke bare enkeltindivider.
• Markedsplassen – som er nasjonens 
hjerte – har allerede blitt befridd av 
Jesus og trenger nå å bli inntatt av 
menigheten.
• Alle kristne er i tjeneste for Gud 
hele døgnet uka gjennom. Arbeid er 
det mest synlige uttrykket for tilbe-
delse, når det blir gjort til Guds ære.
• Kristnes oppgave er ikke først og 
fremst å bygge menigheten – det har 
Jesus sagt at han skal gjøre – men å 
ta Guds rike til helvetes porter. 
• Den primære indikator på sam-
funnsforvandling er at fattigdom-
mens system er brutt4. 

 
KNut G. OslaND

1 www.jesus.org.uk/dawn/1999/  
 dawn9909.html Se også: www.ggn.  
 addr.com/PrayerCell.htm
2 www.sentinelgroup.org 
3 www.harvestevan.org
4 www.harvestevan.org
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Kriminaliteten i New York City 
har gått ned for 1�. året på 
rad. 

I 1990 var det 2245 drap i stor-
byen. I 2005 var det 537. Av 8 
millioner innbyggere, er det nå 

1,5 million på gudstjenester i byens 
7000 menigheter hver søndag. 
 I fjor sommer skrev pastor 
Reidar Paulsen følgende om New 
York City i en artikkel: ”I 1955 send-
te det protestantiske råd i New York 
City et nødrop til Billy Graham. Byen 
hadde 2300 protestantiske menighe-
ter – i tilbakegang. Den ble sett på 
som selve symbolet på verdsliggjø-
ring og umoral. Graham skal ha nølt 
med å ta imot kallet fra storbyen. 
”Ingen annen by i Amerika – kan-
skje i verden – representerte en stør-
re utfordring for evangelisering,” 
skrev han senere i sine memoarer.” 
 I samme artikkel fortalte Paulsen 
at menigheten Christian Cultural 
Center, som har over 20 000 med-
lemmer og 10 000 på gudstjeneste 
hver søndag, engasjerte sosiologen 

antall kristne går opp og  
kriminaliteten går ned

Tony Carnes for å prøve å få oversikt 
over situasjonen i byen. Sammen 
med sine medarbeidere fant han ut 
at det var over 7 000 menigheter i 
byen. Magasinet Christianity Today 
skrev nylig om 1,5 millioner kirke-
gjengere i NYC hver søndag.
 På sin blogg viser Paulsen til 
en artikkel i New York Times fra 
nyttårsaften 2005 der ekspertene 
diskuterer to ting: Kan nedgangen 
i kriminalitet fortsette? Og: Hva kan 
årsaken være? Han siterer byens bor-
germester, Michael R. Bloomberg: 
”Hvert år sier ekspertene at vi ikke 
kan drive kriminaliteten lenger ned, 
men lykkeligvis beviser New York-
politiet at de tar feil og setter en ny 
rekord.”
 ”Kan det være at avisens disku-
terende eksperter overser en sam-
menheng? Fra å være en tapende og 
svinnende minoritet er den kristne 
menighet blitt en faktor som er med 
og setter sitt preg på NYC. Kan det 
være at der er en sammenheng her?” 
avslutter apostelen Paulsen.

7 : Samfunnsforvand l i ng
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Vi forlot bilen, og gikk inno-
ver stien i �� graders varme. 
Etter bare �-� minutter kom 
vi til landsbyen der �� fami-
lier bodde. De var fattige, de 
fleste var analfabeter, under-
visning av barna har bare 
pågått i et års tid, og den 
avlingen de høstet på rismar-
kene måtte de gi til grådige 
utbyttere. Min første tanke 
var: disse trenger evangeliet 
om Guds rike. Det jeg fikk 
høre sjokkerte meg; de har  
hatt evangeliet i �0 år. 

Innholdet i det evangeliet de 
hadde fått forkynt var troen på 
Jesus som vegen til himmelen, 

men ingen forandring av livet her 
og nå. Resultatet var tydelig; det var 
få tegn på at Guds rike hadde kom-
met til dem. Budskapet de hadde 
hatt i årevis hadde ikke ført til mer 
rettferdighet, fred og glede1. Det er 
ikke det evangeliet jeg tror på, og 
som Bibelen formidler. 

Evangeliet om Guds rike
Bibelen forkynner evangeliet om 
Jesus som Herre, og at der Guds 
rike kommer, vil Gud styre. Guds 
rike kommer med rettferdighet, fred 
og glede. Det setter tydelige spor 
i enkeltmennesker, lokalmiljø og 
nasjoner. Derfor har alltid evange-
liet møtt motstand fra mennesker 
som bygger sitt liv og sin makt på 
korrupsjon, undertrykkelse, grådig-
het og vold. Jesus hadde mange og 
heftige konfrontasjoner med men-
nesker som misbrukte sin posisjon, 
spesielt de som skulle representere 
Gud2. Det er uforenlig å kombinere 
urett, maktmisbruk og korrupsjon 
med det kristne budskapet. 

samfunnsforandring i Jesu navn

Religion er opium
Jesu budskap får konsekvenser for 
livet her og nå, og for evigheten. Å ta 
imot Ham som Herre og Frelser, ska-
per store forandringer både her og i 
all evighet. Forandringen kommer 
ved å oppgi seg selv, dvs. å miste sitt 
liv og følge Jesus3. 
 Her er sakens kjerne. Vi kan 
ikke tjene Gud samtidig som vi dig-
ger oss selv, elsker penger eller lever 
for å gjøre andre til lags. Det er 
umulig å tjene to herrer4. Mange 
har prøvd, men resultatet blir håp-
løst. Gud aksepterer ikke å dele 
herredømmet med noe, og resulta-
tet i samfunnet blir forståelse uten 
liv, meninger uten frukt. På dette 

området kommer ikke Jesus med 
kompromissforslag5. Her gjelder alt 
eller ingen ting. Vi møter forsøket på 
kompromiss over hele verden. 
 Mange nasjoner i verden har 
mange nominelle kristne, men sam-
funnet er preget av korrupsjon, grå-
dighet, urettferdighet og kvinneun-
dertrykking. Nasjonene er evangeli-
sert, men ikke disippelgjort. De har 
de ytre rammene på plass, men fruk-
ten ligner ikke på Guds rike. Dette 
kalles religiøsitet, og det er opium 
for folket. Mange ser på kristendom-

men som irrelevant for samfunns-
forvandling, fordi de møter religio-
nens dobbeltmoral, konserveringen 
av urettferdigheten og statens bruk 
av religionen som et maktmiddel. 
Dessverre er det alt for sant i mange 
tilfeller. Men Jesus er relevant som 
aldri før, og de som følger ham hel-
hjertet, erfarer det fra dag nummer 
en.

sympatisør eller disippel
Befalingen fra Jesus er å gjøre disi-
pler, dvs. etterfølgere av ham i ord 
og gjerning6. Det han har befalt, 
kommer han til å se realisert. Rundt 
omkring i verden skjer det en for-
vandling av grasrota ved at enkelt-

mennesker møter Jesus som Herre. 
De forstår at Gud er sentrum i livet, 
ikke de selv. De får selvrespekt og 
håp i møte med en Gud som elsker 
dem for den de er og ikke for det de 
gjør. Det gjør at de ser på andre men-
nesker på en ny måte7. Gamle fien-
debilder forsvinner, den egoistiske 
nasjonalismen får ikke manipulere 
lenger. De blir givere, som vil andre 
vel, fordi de begynner å ligne på 
Gud. Folk reiser seg i den situasjo-
nen de står i, og tar ansvar for seg og 
sine. Konsekvensene av dette er:
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- De blir ærlige
-  Arbeid blir viktig
-  De sier nei til bestikkelse og   
 urettferdighet
-  Ektefelle og barn blir prioritert
-  De får hjerte for fattige og   
 lidende
-  De tar ansvar for eget liv og  
 laster det ikke over på andre
-  Håp kommer inn i hverdagen,  
 og de tenker langsiktig  
-  De tar et oppgjør med  
 ødeleggende elementer som  
 latskap, rus, ansvarsfraskrivelse,  
 løgn og grådighet
-  De tilgir andres urett, og  
 vektlegger forsoning og fred

som ringer i vannet
Når enkeltmennesker blir forandret, 
blir familier forandret. Når familier 
forandres, blir lokalsamfunn foran-
dret. Når lokalsamfunn forandres, 
forandres regioner. Til slutt når dette 
ut til hele nasjonen. Dette skjer grad-
vis fordi det alltid begynner med 
enkeltmennesker. Derfor kan det se 
ubetydelig ut, og få legger merke 
til det. Men over tid berører det 
hele nasjoner. Det er mange histo-
riske eksempler på dette. De 11 som 
fikk oppdraget fra Jesus, startet en 
forandringsprosess som gjorde at 
hele Romerriket opplevde konse-
kvensene.

Hans Nielsen Hauge
Fra vårt land er vekkelsen som star-
tet med Hans Nielsen Hauge i 1797 
et tydelig eksempel. Fengsel og for-
følgelse av lensmann og prest kunne 
ikke stoppe ham. Der vekkelsen kom, 
ble samfunnet forandret gjennom 
mennesker som møtte Jesus. De fikk 
selvrespekt, tok ansvar og tenkte og 
handlet ut over seg selv. Norge gikk 
fra å være en av Europas fattigste 
nasjoner til gradvis å komme seg ut 
av fattigdom og embetsvelde. Enda i 
dag ser vi tydelige spor etter denne 
vekkelsen. Norge har den dag i dag 
bedrifter som går godt der "ingen 
skulle tru at nokon kunne bu", og 
som har sine røtter helt tilbake til 
Haugianismen8. 

Mellom-Amerika
I dag ser vi en spennende utvik-
ling i land som El Salvador, 
Nicaragua, Guatemala, Mongolia 
og Kambodsja9. Her har forandrin-
gen for enkeltmennesker utviklet 
seg til merkbare samfunnsendrin-
ger. I Mellom-Amerika har hat, krig 
og vold holdt mange nasjoner nede 
i årtier. I dag ser vi at forsoning 
og gjenoppbygging mer og mer får 
fotfeste. Mye av dette skjer fordi 
enkeltmennesker blir etterfølgere av 
Jesus og dermed legger av gamle 
holdninger.

Egoisme
I dagens samfunn har de fleste tro 
på at samfunnet forandres gjennom 
endring av lover, regler og ram-

mevilkår. Enkeltmennesker tilpas-
ser seg samfunnets utvikling, og 
ytre regulering og sanksjoner legger 
rammene for den enkelte. En tror at 
mennesket er godt på bunnen, og 
egentlig vil handle solidarisk og for-
nuftig når de grunnleggende beho-
vene er møtt. Vold og urett skapes 
av fattigdom og urettferdighet. 
 Problemet er at en ikke tar høyde 
for menneskets egoisme. Egoismen 
skaper behov kontroll, straff og 
tvang når en ikke møter en gjensidig 
respons i folks hjerter. Dette er en 
vond sirkel som til slutt kan kvele og 
splitte opp hele samfunnet. 

Nasjonene trenger  
etterfølgere av Jesus
Forsøk på endring av samfunn 
basert på ytre endringer har spilt 
fallitt i Øst-Europa, Asia, Afrika og 
Sør-Amerika. Tankegang og hold-
ninger er det som til syvende og sist 
er avgjørende. Derfor trenger nasjo-
nene etterfølgere av Jesus.
 Når vi som Guds folk tar Jesu 
ord på alvor og gjør folkeslag til 
disipler, vil vi gjøre samfunnet en 

tjeneste. Selv om vi blant mange blir 
sett på som et problem, ja til og med 
som et onde, er vi avgjørende for 
samfunnets ve og vel. Jesus foran-
drer folks hjerter, og dermed hold-
ninger og tankegang. Denne forand-
ringen vil gjøre samfunnet bedre å 
bo i, og skape et lim som holder det 
sammen.  

Læstadius
Da Lars Levi Læstadius møtte Gud i 
en liten bygd (Karesuando) i Nord-
Sverige i 1846, ble han opphav til en 
åndelig vekkelse som berørte mange 
hundre tusen mennesker. Det skjed-
de da dramatiske forandringer på 
Nordkalotten. Barnedødeligheten 
gikk drastisk ned, alkoholismen ble 
redusert, antallet barn som fullførte 

skolegangen økte, og den økono-
miske utviklingen gikk framover.  
 Uten Læstadianismen hadde 
ikke Lulesamisk språk vært et leven-
de skriftspråk i dag. 200 år etter Lars 
Levi Læstadius' fødsel ser vi tyde-
lige spor etter vekkelsen. Læstadius 
arbeidet for folks omvendelse og 
frelse, men konsekvensene for sam-
funnet var enorme. Selv om han ble 
trakassert av myndighetene til sin 
dødsdag, er de nordiske landene 
han stor takk skyldig for de sam-
funnsmessige konsekvensene vek-
kelsen skapte. 

tERJE DaHlE

 
1 Rom.14,17
2 Matt.12,1-8 + 15,1-12 + 16,1-12
3 Matt.16,24-26, Luk.9,57-63
4 Matt.6,24 + Luk.16,13
5 Matt.19,16-22
6 Matt.28,18-20
7 Matt.22,36-40
8 For mer info og dokumentasjon om Hans 
Nielsen Hauge og Haugianismen kan du 
søke på internett og evt. ta utgangspunkt i 
www.wikipedia.org
9 Church Planting Movements av David 
Garrison
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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 

www.krinet.no/webshop
Bestilling: Tlf: 55 38 18 40 / Fax: 55 20 32 10 / Internett

Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen

Pakke  469,-
Ordinær pris 526,- 
ISBN 82-90441-23-1
ISBN 82-90441-26-6
ISBN 82-90441-27-4
ISBN 82-90441-28-2

Bok       129,-
128 sider 
Hard innbinding
ISBN 82-90441-29-0

Lydbok  179,-
-Dobbel CD
90 min

En populær og mye brukt introduksjon til det 
kristne livet og det kristne fellesskapet.  
 
4 bind. Pocket utgave.

Kjøp 4
få 1 gratis

Ved Kjøp av 4 stk ‘Kristusmeditasjonar 
og Kristusidentitet’ får du èn gratis. 
Dette gjelder både for bok og lydbok.

  BOK+ LyDBOK250,- SPar 24%
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Ein båt med to garn  
kan brødfø 4 familiar.  
-Ein ny båt kostar 2.300,-  
-Eit fiskegarn kostar 800,-

Så tenk at for under 4000,- kr kan vi gje 
4 familiar eit livsgrunnlag som gjer at dei 
kan underhalda seg sjølv gjennom sitt eige 
arbeid i lang tid framover. Og for berre ca 
14.500,- kr. kan vi vere med og skaffa ein 
familie eit skikkeleg husvære!

Om du ønskjer å stå med oss i dette 
arbeidet for dei fattige kan du senda 
gåva di til:
Kristent Nettverk,  
Boks 3180 Årstad, 5829 Bergen

Bankkonto: 3632 50 97587

Kristent Nettverk er opprettet av Noralv Askeland og Erling Thu for å 

være et redskap for de ca. 20 Kristent Fellesskaps menighetene i Norge 

i deres felles misjonsarbeid og humanitære hjelpearbeid. I misjonsar-

beidet har vi et fokus på å forkynne godt nytt om Guds rike og plante 

menigheter i inn- og utland. 

I det humanitære hjelpearbeidet har vi et fokus på å hjelpe de fattig-

ste av de fattige ved å forbedre livsgrunnlaget og livskvaliteten deres  

gjennom både nødhjelp og langsiktig hjelp til selvhjelp. 

 
Dette gjør Kristent Nettverk i misjonsarbeidet: 

-  Trener og utruster kristne ledere 

-  Bygger fellesskap, planter menigheter 

-  Knytter menigheter sammen 

-  Underholder nasjonale misjonærer i flere land 

-  Utgir kristen litteratur på mange språk 

-  Utgir bladet FOLK

Driver flere skoler:

-  Bergen Bibelskole

-  Kristen Brevskole/Kristen Nettskole 

-  Covenant School, Jaipur, India

Dette gjør Kristent Nettverk i humanitært hjelpearbeid:

- Hjelper foreldreløse barn i Malawi (Aidsofre) 

 til fosterhjem og utdanning

- Hjelper barn i India og på Filippinene til utdanning  

 gjennom skoledrift og annen støtte 

-  Støtter barnehjem for foreldreløse barn i India

-  Hjelper fattige med mat, klær og medisiner

-  Driver opplysende helsearbeid

-  Hjelper landsbyer med vannforsyning gjennom borebrønner

-  Har gitt hjelp til over 7000 mennesker som ble rammet av  

 Tsunamien på Indias østkyst. 

-  Hjelper fiskere som mistet båtene og garnene sine  

 i Tsunamien med nye båter og garn 

-  Hjelper kasteløse Anadi-familier med nye hus,  

 medisinsk tilsyn og ny yrkestrening

Den humanitære hjelpen blir gitt til de fattige uten hensyn 

til deres kaste, rase, tro eller religiøs tilhørighet.

 

      - tjenere i fellesskap
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FAITH ACTION  
FOR COMMUNITy  

TRANSFORMATION

Faith Action for Community Transfor-
mation ledes av Rao. Han startet orga-
nisasjonen for over 20 år siden. De er 
godkjent av myndighetene og har over 
20 års erfaring med hjelpearbeid. Vi 
er så takknemlige for å kunne arbeide 
sammen med denne organisasjonen. 
Rao og hans medarbeidere gjør et stort 
arbeid, deres fokus er på hva de kaller 
“selvhjelp-grupper”, hvor de fattige får 
hjelp til å hjelpe seg selv, både innenfor 
jordbruk, fiske, industri og skolegang. 
Sammen med vår samarbeids-partner 
Rao er vi i gang med hjelp etter Tsuna-
mien som også rammet India 2. juledag 
2004.

VI HJELPER 
DE FATTIGSTE 
BLANT DE  
FATTIGE 
VI GARANTERER AT 
HJELPEN KOMMER FRAM!

Solveig og Erling Thu har 
i en årrekke besøkt India, 
og vi gir hjelp til de som er 
de fattigste av de fattige. 
Mange tusen mennesker 
mistet alt de eide, mange har 
mistet sine båter og fiskegarn, hus er 
skyldt på havet og vi er nå i gang med 
en stor gjenoppbygging.

Vi har hjulpet over 2000 familier og mer 
enn 7000 personer med mat, klær og 
det aller nødvendigste etter Tsunamien 
2. juledag. Nå gjenstår to store prosjek-
ter som vi vil presentere:

FISKEBÅTER OG FISKEGARN

Mange mistet livsgrunnlaget da bølgen kom 2 
juledag. Vi har et ønske om å hjelpe alle de som 
mistet fiskebåter og fiskegarn i flere landsbyer.
 120 fiskebåter er blitt knust og 545 fiske-
garn er blitt ødelagt. For 2.300 kroner får vi 
kjøpt On ny fiskebåt. Et fiskegarn koster 800 
kroner. Hver fiskebåt med 2 garn dekker livs-
oppholdet for fire familier. Så for under 4000 
kroner kan vi hjelpe fire familier med livsopp-
hold.

HUS TIL ANADI-FOLKET

Anadi-folket er de fattigste av de fattige.  
De går under benevnelsen “the untouchable”. 
Sammen med vår samarbeidspartner har vi 
møtt 32 familier som har mistet alt.
 Disse familiene bor under uverdige forhold 
nå. Vi har planer om å skaffe disse familiene 
nye hus. Hver boenhet koster kr. 14.500.
Vi er allerede i gang med hjelp av mat og klær, 
og har også startet det vi kaller “selvhjelp-grup-
per”, slik at de også vil kunne skaffe seg under-
hold til familiene.
 Faith Action for Community Transforma-
tion er den eneste organisasjonen som gir hjelp 
i disse områdene. Flere av landsbyene ligger 
langt fra de store byene, og de er vanskelige 
å komme fram til, men Rao og hans arbeidere 
hjelper i disse områdene.
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Returadresse: 

folk, Postboks 3180 Årstad, 

5829 Bergen

12. –16. april 2006    

Påskekonferansen i Bergen

         –Ti l  g lede for  Gud og mennesk er
www.krinet.no

12. –16. juli 2006 Sommerkonferanse
på Gjennestad Gartnerskole, Stokke i Vestfold

         –Ti l  g lede for  Gud og mennesk er

www.krinet.no

5. – 9. juli 2006 Sommerkonferanse

Trondarnes Folkehøgskole i Harstad

         –Ti l  g lede for  Gud og mennesk er
www.krinet.no

Informasjon / program / påmelding:   www.krinet.no              t l f : 55  38 18 40 /  post@k r inet .no

12. –16. april 2006

Påskekonferansen

i Kristkirkens lokaler,  
Kanalveien 90,  i Bergen


