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Vil du ha seks prinsipper for 
et lykkelig liv, eller sju veger 
til fremgang? Mange vil selge 
sine erfaringer til andre og 
kalle det prinsipper slik at det 
kan bli noe som gjelder alle. 
Men prinsipper er noe mer 
enn å dele sine gode erfarin-
ger og metoder. Prinsipper 
er universelle livslover som 
fungerer uavhengig av tid og 
sted. Det må dreie seg om 
det viktigste, og må kunne 
anvendes i praksis. 

I dette nummeret av FOLK vil du 
lese om fire kjennetegn på de 
første kristne, som vi gjerne kan 

kalle prinsipper for et sunt kristen-
liv. Dette er kjennetegn som har fulgt 
kristne til alle tider, og som er like 
aktuelt i dag som den gang det nye 
testamentet ble skrevet. Disse fire 
kjennetegnene er Guds ord, bønn, 
kjærlighetsmåltid og fellesskap. 

Vi skriver ikke om dette for å gi deg 
pensum til å gå opp i kristendoms-
prøve, men vi ønsker å vise hvordan 
disse fire elementene er en del av 
hverdagen. Å være kristen er ikke 
å gå på et visst antall møter i måne-
den eller å være medlem i den rette 
menigheten. Å være kristen er å leve 
med Jesus i hverdagen ved at vi 
leser i bibelen, ber alene og sammen 
med andre, og har fellesskap med 
andre der vi også bryter brødet og 
feirer Jesus sammen. 

Du kan lese om hvor spennende det 
er å leve et liv der bønn er en del av 
hverdagen, hvordan en kveldsmat 
med nattverd skaper vennskap og 
gir nytt liv, hvordan mennesker får 
møte Jesus og få nytt håp gjennom 
en samtale i sitt eget hjem.  

Jeg håper at du kan lese artiklene 
og få tro på det enkle men effektive 
kristenlivet som alle kan leve. Vi 
ønsker å formidle tro på at å priori-
tere Bibel, bønn og fellesskap er noe 
som betyr en positiv forskjell for oss 
og de rundt oss. Familien vår og 
hjemmet vårt er den beste arenaen 
for å leve et robust og effektivt kris-
tenliv. Det er billig, krever lite orga-
nisering og stress, og det er utrolig 
effektivt. 

Gud bruker hverdagsmennesker og 
trenger bare villige og tilgjengelige 
mennesker som tror på det samme 
budskapet som Jesus forkynte. Vi 

håper du blir utfordret og engasjert 
på en slik måte at du utgjør en for-
skjell der du bor. Da vil folk i din 
omgangskrets merke at det bor noen 
som tilhører Jesus i nabolaget, og det 
vil de bli takknemlig for.

Det enkle er ofte det beste

NavN

Terje Dahle

epost
tedahle@onl ine.no

fire kjennetegn på de første kristne, som vi gjerne 
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      - tjenere i fellesskap

kristent nettverk er et felles-

skap av kristne ledere som 

opplever at gud har ført dem 

sammen for å tjene Ham.  stif-

telsen er opprettet av noralv 

Askeland og erling thu, og 

representerer det apostoliske 

teamet de leder. kristent nett-

verk er ikke noe kirkesamfunn, 

men et apostolisk nettverk av 

kristne som arbeider sammen. 

vi arbeider ut fra den tro at i 

jesu legeme er vi alle gjensidig 

avhengige av hverandre, og at 

vi er forpliktet på bibelen, guds 

ord - for alt vi lærer og gjør.
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Det å forstå samfunnet vi 
lever i, gjør det lettere å for-
midle evangeliet til mennes-
ker. Mange kristne er skuffet 
over situasjonen i Norge fordi 
folk ikke kommer til kirker og 
bedehus lenger. Årsaken er 
ikke at mennesker mangler 
interesse for Gud, men at vi 
velger virkemidler som ikke 
kommuniserer med samfun-
net vi er en del av.

Norge trenger misjonærer, 
både nasjonale og tilrei-
sende. Mennesker som vil 

søke Gud for hvor de skal bo og 
satse, slik at de kan nå mennesker 
med evangeliet. Vi må få en annen 
tankegang, basert på en erkjennelse 
og forståelse av virkeligheten; et 
nytt paradigme.

Paradigmeskifte på t-banen
En far kommer inn i på t-banen 
sammen med sine tre barn. Han 
setter seg ned og lukker øynene og 

Norge –  
en misjonsmark

virker helt fraværende mens barna 
begynner å springe rundt i vogna. 
De bråker og prøver å ta tak i med-
passasjerenes aviser eller vesker. 
Etter en stund mister en av med-
passasjerne tålmodigheten og spør 
faren om ikke han kan få roet ned 
barna! Faren ser på ham og sier: ”Vi 
er nettopp kommet fra sykehuset. 
Kona mi døde i morges og barna har 
mistet sin mor. Jeg vet ikke hvordan 
jeg skal håndtere dette, og det tror 
jeg ikke barna gjør heller…” 

Plutselig forandrer stemningen seg 
i vogna. Medpassasjerene får infor-
masjon som forandrer deres forstå-
else og de begynner å forholde seg 
annerledes overfor barna og deres 
far. De trøster, tilbyr seg å hjelpe, 
snakker rolig til barna og tar dem 
opp på fanget. Det er skjedd et plut-
selig paradigmeskifte og oppførse-
len endret seg1.

Det er like avgjørende for oss å ha en 
rett forståelse av samfunnet rundt 
oss, som det var for medpassasje-
rene å forstå faren og barna i histo-
rien over. Hvis vi gjør en realistisk 
vurdering av den plass kristent livs-
syn og kristne verdier har i dagens 
samfunn, vil vi trolig få informasjon 
som kan gi oss et lignende paradig-
meskifte i vår tankegang om å leve i 
et ”kristent” land. 

Hva bestemmer vår tankegang?
Er Norge et kristent land eller ikke? 
Bygger vi vår politikk på den krist-
ne, humanistiske tradisjon eller en 
sekulær tankegang? Trenger vi mis-
jonærer i Norge, eller trenger vi bare 
å vekke opp de som egentlig tror? 
Er Norge avkristnet, eller viser med-
lemstallet i Den norske kirke at vi 
faktisk er et kristent land? 

norge trenger misjonærer, både nasjonale og 
tilreisende. mennesker som vil søke gud for hvor 
de skal bo og satse, slik at de kan nå mennesker 
med evangeliet
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Våre svar på disse spørsmålene for-
teller hvordan vi tenker, hva slags 
virkelighetsforståelse eller paradig-
me vi har. 

Tradisjonell kristen tenking
Vekkelsestankegangen, som er van-
lig i kristne kretser, er at vi historisk 
sett var et kristent land med sterke 
kristne tradisjoner der lovverket og 
folk flest identifiserte seg med krist-
ne verdier. Oppfatningen er at dette 
må vi kjempe for og bevare. Selv om 
mange reelt sett distanserer seg fra 
kristen tankegang, så er fortsatt 4 av 
5 med i Den norske kirke. Problemet 
er at det norske folk er sløvt, og de 
trenger å bli vekket. Man mener at 
vi derfor må be og arbeide for vek-
kelse, gjerne ved å arrangere store 
møtekampanjer for å få folk på sam-
linger der de kan få budskapet.

Få et tankemønster basert på 
dagens virkelighet
I Norge går bare 5 % av befolknin-
gen regelmessig på kristne gudstje-
nester og møter2. Mange steder, for 
eksempel i Oslo, Trondheim, Nord 
Trøndelag, Helgeland og Hedmark, 
er tallet mye lavere. I Vest Agder, 
midt i bibelbeltet, står halvparten 
av bedehusene tomme, og de fleste 
bedehus er ikke der folk bor3.  
 Selv om mange har et formelt 
forhold til kirker eller menigheter, 
er den reelle tilhørigheten svak. 
Klassiske kristne verdier som ekte-
skap står svakt. Mange har fortsatt 
et forhold til sentrale kristne dog-
mer, men det har få konsekvenser 
for livet. 
 Jesu befaling til oss var å gjøre 
disipler, ikke tilhengere eller sym-
patisører4. Derfor kan vi ikke satse 
på ytre forandringer. Å pusse opp 
bedehusene slik at de blir triveligere 
å komme til, eller omdefinere inn-
holdet i kristen tro for å tilpasse seg 
samfunnet (jfr. debatten om homo-
fili), er å leke struts. Problemene 
forsvinner ikke ved å begrave hodet 
i sanden.
 Vi må la erkjennelse og en reell 
virkelighetsforståelse prege tanke-
gangen vår; et nytt paradigme. Vi 

trenger å få et misjonsfokus i vårt 
eget land. Norge trenger misjonæ-
rer, både nasjonale og tilreisende. 
Mennesker som vil søke Gud for 
hvor de skal bo og satse, slik at de 
kan nå mennesker med evangeliet.

Verdier som preger samfunnet

Sekularisering
Vi lever i et land der sekularisering 
(å redusere religionens betydning), 
er et mål. Mennesket er i sentrum 
slik at menneskeretter og individu-
ell frihet kommer i høysetet. Denne 
tankegangen gir et helt annet svar 
enn kristendommen på de grunn-
leggende spørsmålene, som hvem vi 
er, hvor vi skal, hvorfor vi lever og 
hvordan leve sammen.

Individualisme
Selvstendighet er i fokus, og dermed 
individualisering (50 % av husstan-
dene i Oslo består av enslige). Vi ser 
ikke på  oss selv som en del av flere 
og noe større, men som individualis-
ter. De negative konsekvensene blir 

at selvstendigheten fører til ensom-
het, og individualismen fører til iso-
lasjon og kjedsomhet.
 Fokuset på rettigheter fører til 
en kultur der det å forbruke og kjøpe 
blir viktig. Vi er det vi kjøper og eier. 
Vi er ikke opptatt av å produsere og 
gi, men av å få (nå med en gang) 
og av våre rettigheter. På sitt verste 
blir dette selviskhet og egoisme satt 
i system. Det endelige resultatet er 
mangel på tilhørighet, ensomhet, og 
et kaldt og ufølsomt samfunn hvor 
uproduktive mennesker ikke har 
plass5. 

Kristne verdier
Denne tankegangen er fjern fra kris-
tendommen. For kristne er disipp-
elskap, nøkternhet, selvfornektelse, 
raushet og fellesskap viktige verdier 
som bibelen legger vekt på. For oss 
er Gud i sentrum, og vi definerer 
mennesket i forhold til Gud. Derfor 
er alle mennesker verdifulle, og vi 
er en del av et fellesskap av men-
nesker. 

fokuset på rettigheter fører til en kultur 
der det å forbruke og kjøpe blir viktig.  
vi er det vi kjøper og eier
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t e k s t 

Terje Dahle
tedahle@onl ine.no

på hodet. Folk vil erfare og tilhøre 
først. Deretter vil de integreres i 
fellesskapet, og til slutt får de den 
kristne lære på plass. Jfr. Peter, som 
på pinsedag og i Kornelius` hus, 
befalte folk å bli døpt straks de tok 
imot evangeliet. Opplæringen kom 
etterpå. 
 Tenk disippelgjøring fra starten 
av. Vi vil formidle troen på Jesu kors 
som et livsprinsipp, ikke bare som 
en beslutning én gang. Dette gjør 
at folk bruker tid på å komme til en 
avgjørelse om å gjøre Jesus til Herre.  
Men når det skjer, er de lærevillige 
(disipler), og vil være arbeidere for 
Gud. På denne måten blir flere og 
flere med på å formidle Jesus til 
folk.  

Misjonær i eget land
Det å forstå samfunnet vi lever i, gjør 
det lettere å formidle evangeliet til 
mennesker. Mange kristne er skuffet 
over situasjonen i Norge, fordi folk 
ikke kommer til kirker og bedehus 
lenger. Årsaken er ikke at mennes-
ker mangler interesse for Gud, men 
at vi velger virkemidler som ikke 
kommuniserer med samfunnet vi er 
en del av. Vi er misjonærer enten vi 
bor i Norge, Mali eller Japan. Det å 
vinne den ene kan virke som et lang-
varig prosjekt, men det gir resultater 
fordi et forandret liv er troverdig 
og skaper interesse og hunger hos 
mange mennesker7.

1  Stephen R. Covey. ”The 7 Habits of   
 Highly Effective People”. 

2  Dawn rapporten 2006, Ommund   
 Rolfsen

3  DAWN Agder 1996, Jan Inge Jensen  
 og Øivind Augland 

4  Matt.28,18-20
5  Martin Robertson 2006. Planting   

 Mission Shaped Churches Today
6  Mark.16,15-18, Luk.10,1-9
7  Joh.4,28-39

Resultater av verdiendringer
Vi ser altså at dagens samfunn utvi-
kler seg bort fra klassiske kristne 
verdier. Makthaverne (mange poli-
tikere, media, forskere) har langt på 
vei lykkes med å fremme en sekulær 
humanisme.
 Statskirkens forsøk på å henge 
med i samfunnsutviklingen ved å la 
sekulære makthavere styre, har ført 
til stor vektlegging på form, og lite 
på innhold. Til syvende og sist blir 
de irrelevant og utydelig, og folk 
søker andre steder for å få svar på 
de eksistensielle spørsmålene som 
trenger seg på.
 Nyreligiøsiteten blomstrer, og 
den siste DAWN rapporten (2006) 
viser at sekulariseringen stoppet 
opp i 1999. Folk er åndelig søkende, 
men de søker ikke på tradisjonelt 
vis. Mange lager sin egen religion 
(individualismen) med en blanding 
av litt kristendom, hinduisme og 
New Age. Et søk på internett viser 
en religiøs verden som ligner mer på 
Space World enn på klassisk religion. 
Derfor kan vi ikke møte mennesker 
på en måte der vi appellerer til en 
felles forståelse av virkeligheten.

Se mulighetene i utfordringene
Dagens norske samfunn represen-
terer en kjempemulighet for evan-
geliet. Det er ingen grunn til å bli 
nostalgisk. Vi har en unik mulighet 
til å formidle evangeliet til moderne 
mennesker.

Åpenhet for det overnaturlige
Mennesker er åpne for det overna-
turlige som aldri før. Dette på tross 
av iherdig forsøk på å fjerne troen 
på Gud og det overnaturlige, blant 
annet gjennom skoleverket. På tross 
av vitenskapelige framskritt, kom-
mer mennesket til kort i møte med 
sykdom, ulykker og katastrofer. Folk 
er underernært på åndelige erfarin-
ger. Folk ser menneskets begrens-
ning, og søker det overnaturlige. 
Mange historiske kirker har forkas-
tet troen på det overnaturlige, og 
oppleves derfor ikke som noe alter-
nativ. Derfor søker moderne men-
nesker i mange alternative religioner 

på jakt etter åndelige erfaringer. Jesu 
befaling om å helbrede syke og drive 
ut onde ånder står fast6. Gjennom å 
erfare Guds kraft, blir mange åpne 
for evangeliet og kommer til tro.

Ensomhet 
Ensomhet vokser mer og mer fram 
som et ledende samfunnsproblem. 
Røde Kors arrangerer kurs for men-

nesker som vil drive organisert 
besøkstjeneste til ensomme mennes-
ker. Mange faller utenfor det bilde 
som skapes av den suksessrike, vel-
utdannede kvinnen og mannen, som 
har en stor karriere og rekker alt. Det 
å vise uselvisk omsorg og kjærlighet 
smelter ned barrierer.  

Relasjonsbrudd 
Når halvparten av samlivene går i 
oppløsning, skaper det store utfor-
dringer for alle berørte. Barna som 
rammes kommer ofte i en skadelig 
lojalitetskonflikt mellom foreldrene. 
De voksne kommer såret ut etter til-
litsbrudd, skuffelser og brutte løfter. 
Denne oppløsningen av de nære 
relasjonene i samfunnet, er et øken-
de samfunnsproblem. Evangeliet 
bringer tilgivelse, forsoning og gjen-
opprettelse.  
 
Hvordan møte dagens mennes-
ker med evangeliet
Mennesker trenger å bli kjent med 
kristne. Folk ønsker å se at avsen-
deren av budskapet er troverdig. 
Derfor vil de kjenne oss og se oss i 
hverdagen. På den måten oppnår vi 
tillit og åpenhet for det vi står for.
 De vil erfare før de forstår. 
Historisk ble mennesker møtt med 
forkynnelsen av budskapet, for der-
etter å endre livsstil og bli en del av 
en menighet. I dag er dette snudd 

det å forstå samfunnet 
vi lever i, gjør det let-
tere å formidle evan-
geliet til mennesker
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Fellesskap som når ut
Det siste halvåret har Arne G. 
Skagen vært med å lede flere 
titalls nordmenn til Jesus i 
deres egne hjem. Han mener 
dette er noe alle kristne kan 
gjøre.  – Jesu strategi funge-
rer helt topp i Norge i vår tid, 
sier Arne. I dette intervjuet 
forklarer han strategien. 

De siste månedene har Arne, 
sammen med kristne i 
menigheter som han regel-

messig besøker, vært i en rekke hjem 
rundt om i hele landet. Overalt fin-
ner han at folk er åpne for Gud. Folk 
som ikke kunne tenke seg å gå på et 
kristent møte, setter pris på å snakke 
om Gud i sitt eget hjem. De fleste vil 
gjerne bli bedt for og mange er klar 
til å ta imot Jesus. - Strategien Jesus 
ga disiplene sine i Lukas 10 fungerer 
topp i Norge i vår tid, sier en over-
bevist Arne Skagen. 

Finne fredens hjem
Hva går den strategien ut på, Arne? 
– Jesus sa at vi skal se etter fre-
dens mennesker. I Matteus 10 sa 
han at når de kom inn i en by eller 
en landsby, skulle de først finne ut 
hvem som var verdige til å ta imot 
dem. For meg betyr det rett og slett 
at vi starter med dem som er mest 
åpne for å ta imot oss. Det første 
Jesus ofte gjorde i møte med men-
nesker var å møte behov. Jeg opp-
fordrer kristne til å tenke gjennom 
hvem de kjenner, og finne ut om det 
er noe de kan gjøre for noen av dem. 
For eksempel, hvis noen er syke, 
kan de tilby seg å komme hjem og 
be for dem.

Fred og fellesskap
Er det noen som vil det da? – Veldig 
mange, flere enn noen gang. 
 Hva gjør vi når vi kommer inn 
i hjemmet? – Vi gjør det Jesus sa vi 
skulle gjøre: hilser dem med fred 
og har fellesskap med dem. I en 

atmosfære av humor og hverdags-
lig samtale, slapper folk av. Vi lyt-
ter til deres historie og blir kjent 
med dem. Samtidig lytter vi til Den 
Hellige Ånd. Det er veldig viktig at 
vi viser respekt, vennlighet og ekte 
omsorg. Vi sier for eksempel at vi vil 
be for dem, men spør gjerne også: 
”Hvordan er ditt forhold til Gud?” 
De fleste vil da snakke åpent om sin 
egen tro og kanskje dele noen nega-
tive opplevelser de har hatt med 
kristne. Ofte kan vi få hjelpe til med 
å fjerne noen ”snublesteiner”, ting 
som har hindret dem i å se Jesus. I 
denne dialogen er det mange som 

folk som ikke kunne 
tenke seg å gå på et 
kristent møte, setter 
pris på å snakke om 
gud i sitt eget hjem
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kjenner Guds nærvær. Da viser det 
seg at mange faktisk ønsker å ta 
imot Jesus. 

Helbrede syke
Hva er neste steg? – Jesus sa vi 
skulle helbrede de syke som er der. 
Det har med å møte behov å gjøre, 
men også med å vise at Guds rike 
er kommet nær. Evangeliet er ikke 
et intellektuelt, men et overnaturlig 
budskap. Det er mer enn bare ord! 
Hva hvis det ikke skjer noe, da? 
– Om det ikke skjer en helbredelse 
der og da, opplever de likevel Guds 
godhet. De kjenner at det er noen 
som bryr seg. De opplever seg verd-
satt. Resultatene overlater vi til Gud. 
Vi er ikke ansvarlig for dem. Å se seg 
tilbake og analysere, hjelper ikke. 

Dele evangeliet 
- Det handler om å formidle evan-
geliet, fortsetter Arne. - Evangeliet 
er Guds kraft til frelse. Derfor er 
det så viktig at vi deler det sentrale 
budskapet om hva Jesus har gjort. 
En god måte å gjøre det på, kan være 
å bruke Johannes 3,16-illustrasjonen. 
Som kristne skulle vi alle trene på å 
dele både vårt vitnesbyrd og evange-
liet på en enkel og lettfattelig måte, 
slik at vi er klare når anledningen 
byr seg, oppmuntrer Arne.    

Bli der 
Hva hvis noen tar imot Jesus, men 
ikke vil komme på møter i menig-
heten? – Det er viktig at vi ikke 
fokuserer på møter, men på å hjelpe 
folk til å leve som kristne i hverda-
gen. Jesus sa at når noen tar imot 
oss, skal vi bli der. Et fredens hjem 
er et kjempebra utgangspunkt for å 
berøre andre med Guds liv. Når de 
som har tatt imot Jesus med en gang 
blir opptatt med å dele dette med 
venner og kjente, kan det skje store 
ting. Når vi følger dem opp i deres 
eget hjem, modnes de raskt mens 
de deler evangeliet videre. Hvis de 
inviterer sine venner eller naboer, 
har det kanskje blitt en husmenighet 
i deres hjem før vi vet ordet av det.   

Lytte til Ånden
Du sa noe om at vi skulle lytte til 
Ånden mens vi lytter til dem vi 
snakker med, hvordan gjør vi det? 
– Det er så viktig at vi vet hvem vi 
er  som kristne i møte med men-
nesker. Vi er sendt av Gud! Vi har 
med oss Guds Ord og Guds kraft. 
Det er ikke rart at folk opplever et 
gudsnærvær. Vi trenger ikke over-
bevise. Det er bare Den Hellige Ånd 
som kan overbevise om synd. Jesus 
sa at vi ikke skulle bekymre oss for 
hva vi skulle si, men Den Hellige 
Ånd skulle tale gjennom oss. Mens 
vi sitter og snakker med folk, får vi 
kanskje en tanke om slitasje på job-
ben eller vanskeligheter i ekteska-
pet. Ved å stille forsiktige og enkle 
spørsmål, kan vi samarbeide med 
Gud, og under kan skje.  

Komfortsonen
Mange av oss må nok mobilisere 
mye frimodighet for å gjøre dette? 
– Det er veldig naturlig for alle krist-
ne å gå i ferdiglagte gjerninger, men 
vi vil ofte føle et visst ubehag når 
vi går utenfor komfortsonen. Er vi 
opptatt av at folk skal få møte Jesus, 
er vi villige til å ta ubehaget. Når 

vi samarbeider med høstens Herre, 
lærer vi etter hvert. Det viktige er at 
vi kommer i gang. Kjenner vi noen 
vi tror er åpne, må vi ikke nøle. 

Holde fokus
Enkelte menigheter du besøker har 
ikke sett noen bli frelst på ett år. Så i 
løpet av et par dager, mens du er der, 
tar 5-6 mennesker imot Jesus, uten at 
det en gang er et møte. Hvordan kan 
dette fortsette når du har reist?
- Mange av de menighetene jeg 
besøker har gjort en kjempejobb, og 
arbeidet over lang tid med å bygge 
relasjoner. Det jeg gjør, er å hjelpe 
med å fokusere og se etter de rette 
tingene. Det er viktig at menigheter 
setter til side egne behov for å vinne 
nye og hjelpe dem inn i alt Gud 
har for dem. Lærer vi å gjenkjenne 
moden høst og er drevet av Jesu 
kjærlighet, er det ingen grunn til at 
veksten skal stoppe opp, avslutter 
evangelisten.  

 
      t e k s t 

Knut Gudergod
Osland

www.gudergod.no

Hvis de inviterer sine venner eller naboer, har det 
kanskje blitt en husmenighet i deres hjem før vi 
vet ordet av det 
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Faktorar til  
endring
Kva skaper veksande liv i ei 
tid med endring? Kva frem-
jar fornying, forfrisking og 
framgang? Det er spørsmål 
eg har gått til Gud med og 
eg har opplevd at Gud har 
gjeve meg eit enkelt svar i 
Apostelgjerningane 2,41-4�. 

Her finn vi dei fire  
”B-ane”: Bibel, Brorskap, 
Brødsbryting, Bønn. Her 

får vi sjå koss dei første kristne levde 
det nye livet fylte av Anden.
 ”Dei som tok imot bodskapen hans, 
vart døypte, og den dagen vart det lagt 
til om lag tre tusen menneske. Dei heldt 
seg trufast til læra frå apostlane, til 
fellesskapet, brødsbrytinga og bønene.” 
(v.41-42)
 Dei fire ”B-ane” er så viktige 
fordi Anden bruker dei til å frigjera 
nytt liv og skapa endring! Dei gjer 
oss tilgjengelege for Gud til å bli 
forma og fornya av Anden. Han er 
Livgjevaren! Han skaper nytt liv. 
Han fornyar og omskaper oss. Han 
skaper orden ut av kaos. Anden 
forandrar og forvandlar det kristne 
fellesskapet. Anden frigjer eit dyna-
misk liv som multipliserer seg sjølv 
i stadig fleire menneske og veksande 
fellesskap av kristne.
 Det står om dei første kristne at 
dei heldt fram i undervisninga frå 
apostlane. Dei heldt urikkande fast 
ved Ordet og gav seg til den nye 
forståinga av dei gamle skriftene. 
Dei heldt urikkande fast på bror-
skapen og levde eit fellesskapsliv 
ingen før hadde sett. Brødsbryting 
og bønn var dagleg levd kvardagsliv 
og ikkje noko som høyrde heime i 
heilage hus på spesielle dagar. Dei 
hadde dette fokuset klart for seg i 
alt dei gjorde. Dette fokuset førte til 

ein tenande livsstil og eit enkelt liv i 
glede. Dei hadde ikkje ein skippertak 
tankegang, men dei var uthaldande 
og visste at det dei gjorde ville bera 
frukt i si tid.

1. Bibelen
Dei første kristne heldt seg trufast 
til læra frå apostlane. På pinsedag 
tok tre tusen menneske imot ordet, 
som vart forkynt, ved å verta døypt 
og lagd til det kristne fellesskapet. 
Dei tok imot Ordet og var lydige 
mot Ordet. Det kristne livet handlar 
om å høyra frå Gud og gjera det han 
seier!
 Å høyra Gud tala til oss, gjen-
nom forkynning, undervisning, 
lesing eller samtale, og gjera det han 
seier til oss, fører alltid til forand-

ring. Kvar gong eg les i bibelen ser 
eg nye ting og får nytt lys og djupare 
innsikt i ting eg trudde eg visste frå 
før! Når vi kjem til Guds ord med 
eit ope hjarte og sinn vil Gud tala til 
oss og visa oss nye ting. Guds Ord 
skaper fornying og forandring i meg 
og i det kristne fellesskapet. Men 
forandringa kjem berre til oss når vi 
gjer det nye Gud viser oss!
 Apostlane gav vidare den 
undervisninga dei hadde fått av 
Jesus. Jesus var alltid på vandring, 
og gav undervisninga si ut frå dei 
mange ulike stoder dei var oppe i. 
Han svarte på verkelege spørsmål 
og ikkje på hypotetiske problemstil-
lingar. Gjennom alt lærte dei at Jesus 
brydde seg om folk, at han var glad i 
folk og møtte behova deira. Det sen-

Alt veksande liv er i endring. Alle levande organis-
mar er i endring og må leva i fornying, elles døyr 
dei. Alle kristne treng å leva i stadig forfrisking i 
trua og fornying i kristenlivet
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trale i forkynninga hans var Guds 
rike. Han demonstrerte at Guds rike 
var nær ved å kasta ut demonar og 
gjera dei sjuke friske att. Faktisk var 
heile livet hans ei synleggjering av 
Guds rike, av Guds nådige og frigje-
rande makt til frelse frå djevelen og 
hans gjerningar.
 Apostlane viste ut frå Skriftene 
at Messias måtte lida, døy og stå 
oppatt.1 Ved hjelp av Anden nytolka 

dei profetorda i Det gamle testamen-
tet. Dei hadde innsikt i det profetane 
ikkje forstod då dei granska sine 
eigne profetord.2 Den apostoliske 
undervisninga i Det nye testamentet 
er sentrert om Jesu liv, død og opp-
stode, og er samla i denne vedkjen-
ninga: Jesus Kristus er Herre! Jesus 
står for eit nytt liv, eit brot med 
det gamle lovsystemet, dei firkanta 
reglane og det tronge livet til dei 
religiøse tradisjonane som farisea-
rane og dei skriftlærde stod for.
 Apostelen Paulus seier: Ver 
mine etterfølgjarar, liksom eg følgjer 
etter Kristus!3 Han er det vi forkyn-
ner. Og vi rettleier og underviser 
alle menneske i den fulle visdom, så 
vi kan føra kvart menneske fram til 
mognad i Kristus.4 Han seier vidare 
at både apostlane og profetane er 

berarar av ei grunnleggjande open-
berring av Kristus, og det å tilhøyra 
Kristi kropp. I Kristus har vi alle 
del i den same arven, den same 
kroppen, og den same lovnaden.5 I 
Kristus har alle som trur tilgang til 
Far i éin Ande.6
 Skal kroppen fungera rett må 
kvar lem høyra frå hovudet, men 
ein kan gjerne høyra frå Gud gjen-
nom andre menneske. Vi må læra å 

skilja Guds røyst frå menneskelege 
meiningar og synsing, jamvel om 
det er leiarar som seier noko til oss. 
Men det er viktig å læra å høyra Gud 
gjennom andre menneske. Gud kan 
til og med tala til oss gjennom ikkje-
kristne.

2. Brorskapet – fellesskapet 
– samfunnet av dei heilage
Det er ikkje mange ord som har 
betre klang enn ord som brorskap og 
fellesskap. Eg har gjennom eit langt 
liv lært å setja pris på samfunnet av 
dei heilage søsken i trua. Det greske 
ordet for fellesskap er ”koinonia” 
som står for tett fellesskap, nært 
partnarskap og vennskap, det vi kal-
lar brorskap. Det handlar om å dela 
med kvarandre, om å halda saman i 
tjukt og tynt og ha alt i lag.

Vern i brorskapet
Forkynnaren seier at to er betre 
farne enn ein, for dei har god lønn 
for strevet sitt. Om dei dett, kan den 
eine reisa opp vennen sin; men usæl 
er einstøingen som dett og ikkje har 
nokon til å reisa seg opp! Likeins når 
to ligg i hop, så vert dei varme, men 
korleis skal ein verta varm åleine? 
Og om nokon kan vinna over den 
som er åleine, so kan to stå seg imot 

han, og tretvinna tråd slit ein ikkje 
av så snart.7
 Det finst med andre ord eit trygt 
vern mot fienden i det kristne felles-
skapet. Alle kan falla, men stakkars 
den som er åleine og ikkje har nokon 
til å hjelpa seg opp og vidare i livet. 
Når vi er saman med andre, kan vi 
halda kvarandre varme og brennan-
de i trua. Går vi åleine kan vi mista 
alt. Det er betre å vera to enn ein, for 
dei er meir effektive saman enn kvar 
for seg!8 

Brorskapet forandrar oss
I det kristne fellesskapet vert karak-
teren vår forma og personlegdo-
men forma. I samhandling med 
andre kristne ser vi oss sjølv på 
nye måtar og vert utfordra av deira 
gudsfrykt til å ta oppgjer med sjølv-
iske haldningar. Jern kvesser jern, 
og det eine mennesket sliper det 
andre.9 Kristne skjerper kvarandre 
og hjelper kvarandre å leggja av ting 
som ikkje er gode. Venner utfordrar 
kvarandre til endra haldningar og 
ny livsførsel.

det finst ikkje noko så 
verdifullt som sam-
funnet av dei heilage. 
vennskap med kristne 
kan ikkje liknast med 
noko anna!
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Liksom andletet speglar seg mot 
andletet i vatnet, slik finn det eine 
mennesket hjarta sitt att hjå det 
andre.10 I samfunnet av dei heilage 
finn vi att dei same lengtane, drau-
mane og kampane hjå kvarandre 
slik at vi kan læra av kvarandre og 
setja mot i kvarandre. Det er til og 
med betre med openberr refsing enn 
kjærleik som ein held duld. Ein ven 
er trufast jamvel når han slår, men 
fiendens kyss er svikefulle.11

Ekteskapet er den staden der ein 
kristen som er gift først og fremst 
vert prøvd på si vilje til fellesskap og 
vennskap. Eg veit ikkje om noko for-
hold som kan ha så store verknader 
på oss som ekteskapet. Ekteskapet 
forandrar oss.

Nye former
Vi lever i ein annan kultur enn den 
bibelen vart skriven i. Det kristne 
fellesskapet vart født i ei tid som er 
svært ulik den tida vi lever i, sam-
stundes som dei grunnleggjande 
menneskelege utfordringane er dei 
same. Dei første kristne reiv seg laus 
frå den gamle religiøse kulturen og 
skapte nye former for fellesskap, på 
tvers av vanlege sosiale, etniske og 
religiøse skiljelinjer. 
 Vi må, som dei første kristne, 
finna nye måtar å leva fellesskap på 
i vår tid. Vi må skapa nye former 
for storfamilie i den norske kulturen 

vi lever i. Ei ny tid med kulturar i 
endring krev nye former! Metodar 
og former er ikkje viktige. Brorskap 
er viktig. Vennskap er dyrebart. 
Fellesskap kan vi ikkje leva utan! 
Men måten vi gjer det på må gjen-
spegla den tida og den kulturen 
vi lever i, så folk kan kjenna seg 
heime og samstundes verta utfordra 
til endring.

3. Brødsbrytinga – paktsmåltidet
Den moderne nattverdsfeiringa er 
veldig langt frå det paktsmåltidet 
Jesus hadde med læresveinane sine. 
Dei første kristne hadde verkelege 
måltid saman, medan evangeliske 
kristne i dag som regel nøyar seg 
med smular eller små oblatar og 
små, halvfulle beger saft. 
 Brødsbrytinga er for viktig og 
grunnleggjande for kristenlivet til 
at vi kan slå oss til ro med den van-
lege praksisen blant kristne i dag, 
med eit bitte lite symbolsk måltid. 
Paktsmåltidet handlar om gjennom-
gripande forandringar og er meint å 
frigjera eit dynamisk fellesskapsliv 
blant kristne. Dei første kristne braut 
brødet i heimane og åt i lag med 
ekte og inderleg glede.12 Dei song og 
lova Gud så høgt at naboane gjerne 
ville vera med på festen. Det førte 
til at folk vart frelst og lagt til felles-
skapet kvar dag.
 Jesus brukte det jødiske påske-

måltidet som ramme då han innførte 
det kristne paktsmåltidet, og sa at 
påskemåltidet skulle få si fullending 
i Guds rike.13 Påskemåltidet minna 
jødane om store omveltingar. Det 
minna dei på utgangen av Egypt 
då dei sa farvel til trældommen og 
tok til på reisa til det lova landet. 
Det minna dei på at dei måtte leggja 
bak seg ein identitet og livsstil som 
slavar, for å læra ein ny livsstil som 
bygde på ein ny identitet som eit 
fritt folk. I påskemåltidet feira dei at 
Gud ved blodet frå lammet sette dei 
fri og gav dei eit nytt liv.

Minnemåltid – oppbrot
Det kristne kveldsmåltidet er eit 
minnemåltid. Jesus sa at så ofte vi 
åt brødet og drakk vinen saman 
skulle vi minnast han.14 Brødet er 
Jesu kropp. Begeret er den nye pakt 
i Jesu blod. Når vi bryt brødet og 
delar vinen det mellom oss, står 
Jesus i sentrum. Når vi et og drikk 
saman, fokuserer vi på Jesus. Vi 
tenkjer på inkarnasjonen sitt store 
mysterium, at Gud vart menneske. 
Vi tenkjer på det gode og frigjerande 
livet Jesus levde. Vi tenkjer på Jesu 
død og oppstode, at han har bore 
vår synd og teke vår straff på seg. Vi 
snakkar med kvarandre om å leggja 
ting bak oss og gløyma det som har 
vore, fordi vi kan leva i tilgjeving 
og nåde. 

dei første kristne 
braut brødet i hei-
mane og åt i lag 
med ekte og inderleg 
glede. dei song og 
lova gud så høgt at 
naboane gjerne ville 
vera med på festen 
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Brødsbrytinga er også eit framtids-
retta trusmåltid. Jesus sa dette var 
siste gongen han skulle ta del i 
påskemåltidet før den store festen i 
Guds rike. Det kristne paktsmåltidet 
minner oss på håpet, den herlege 
framtida som ventar på oss i Guds 
rike. Kvar gong vi et brødet og 
drikk av begeret saman, forkynner 
vi Herrens død, heilt til han kjem!15

Brødsbrytinga minner oss på at vi 
er pilegrimer, vi er på reise mot 
eit heilagt mål, vi er undervegs. 
Paktsmåltidet minner oss på at vi 
ikkje må slå oss til ro! Det er meir 
land å innta! Vi er ikkje framme 
enno! Men vi er frelste i tru! Alt Gud 
har lova vil han gjera! Jesu Kristi 

død og oppstode garanterer revo-
lusjonerande forandringar i oss og i 
samfunnet vi lever i.

4. Bønnene – tid brukt med Gud
For mange er det lettare å snakka 
om bønn enn å be. Det finst mange 
rare tankar knytt til det å be. For 
meg handlar det rett og slett om å 
bruka tid med Gud. Bibelen seiar at 
rettferdig manns bønn har stor kraft 
og verknad.16 Bønn har utretta ting 
som har vore sett som umulege og 
uoppnåelege.
 Bønn har overvunne alle natur-
krefter, og naturlege element som 
eld, luft, jord og vatn har måtta bøya 
og føya seg som svar på bønn. Bønn 

opna Rødehavet. Bønn fekk vatn til 
å strøyma frå berget i øydemarka. 
Bønn fekk brød til å falla ned frå 
himmelen. Bønn fekk eld frå himme-
len til å falla på altaret som Elija reiste 
på Karmel. Bønn har fått hærar til å 
rømma. Bønn har gjort sjuke friske. 
Bønn har gjeve blinde syn og døve 
hørsel. Både små og store under 
kan førast tilbake til bønn. Bønn har 
ført til vekking og frelse for tallause 
mengder menneske. Heile folkeslag 
er vunne for trua på Jesus som svar 
på bønn. Heile byar og bygder har 
vorte forvandla på grunn av bønn.
 Be dei største bønner du kan 
førestilla deg! Du kan aldri be så 
store bønner at Gud når han svarar 
ikkje vil ønska at du hadde bede 
om meir.17 Ikkje be om krykker til 
å støtta deg på. Be om venger så du 
kan fly til nye høgder!
 Be åleine og be saman med 
andre. Be til faste tider og be utan 
opphøyr. Dei som ber saman, held 
saman, er det eit ordtak som seier! 
Bønn styrkjer relasjonane mellom 
folk. Eg har alltid bede saman med 
kona mi, no meir enn nokon gong. 
Eg vil gje det rådet til alle gutar som 
ser seg om etter ei kone: Sjå etter ei 
jente som ber! Då er du sikra ei god 
kone og eit godt ekteskap!
 Å be handlar om å bruka tid 
med Gud. Det er å venda sinn og 
tankar til han. Det er å samtala med 
Gud gjennom heile dagen. Bønn er 
fellesskap med Gud. Bønn forandrar 
alt, serleg dei som ber! Bønn er å seia 
at eg greier meg ikkje på eiga hand, 
- eg treng hjelp frå Gud. Bønn er å 
vera audmjuk og lengta etter for-
andring.
 Vi står i ein åndeleg kamp, seier 
Guds ord.18 Gjennom bønn, ved å 
leggja alt fram for Gud tek vi på oss 
den rustninga som vil hjelpa oss til å 
gjera motstand på den vonde dagen 
og å vinna over alt og verta ståande. 
Grunnkreftene i verda vil heile tida 
dra oss ned på eit menneskeleg og 
religiøst plan. Men vi er kalla til å 
leva eit liv i Anden. Når grunnkref-
tene rår, vert vi opptekne av reglar, 
metodar og ytre ting. Når vi lever 

Bønn har overvunne 
alle naturkrefter og 
naturlege element 
som eld, luft, jord og 
vatn har måtta bøya 
og føya seg som svar 
på bønn
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i Anden lever vi ei stadig endring 
og vert omdanna til å verta meir lik 
Jesus!19

Å vera vitne
Dei fire søylene for kristenlivet, som 
dei første kristne bygde på, gjorde 
det kristne fellesskapet til eit lysande 
fyrtårn i det åndelege farvatnet. Dei 
var som ein by på eit fjell. Livet dei 
levde saman kunne ikkje skjulast. 
Dei var både lys og salt i samfunnet 
på grunn av det liv dei levde frå hus 
til hus, i heim etter heim, i nabolag 
etter nabolag.
 Dette var heilt i tråd med det 
Jesus sa: Når Den Heilage Ande kjem 
over dykk, får de kraft, og de skal 
vera mine vitne i Jerusalem og heile 
Judea, i Samaria og alt til heimsens 
endar.20 Når vi har opplevd nåde og 
tilgjeving, kan vi ikkje halda det for 
oss sjølve, vi må fortelja om det til 
andre. Når vi har møtt Guds gren-
selause kjærleik og vorte forandra 
frå innsida, vil folk som kjenner oss 
merka det og stella spørsmål. Anden 
gjer oss til vitne om Guds kjærleik 
og hans forvandlande kraft.
 
Alt for mange kristne ber på drau-
mar om vekking bygd på det tid-
legare generasjonar opplevde. Dei 
ber om og ventar på at Gud på ny 
skal senda gammaldags vekking ein 
gong i framtida. Her treng vi å ten-
kja nytt. I staden for å be og venta 
på noko som skal koma, må vi utvi-
kla ein ny misjonstankegang som 
gjer oss til innhaustingsarbeidarar 
i vår tid og i vår kultur. Jesus seier 
at hausten er stor, og at menneska 
er klare til å ta imot ordet om kjær-
leik og tilgjeving.21 Utfordringane er 
mange og oppdraget vårt er stort, 
men Herren har lova å vera med oss 
til oppdraget er fullført.

Vi er kalla til å vera vitne. Vi er kalla 
til å demonstrera eit nytt liv, eit 
nytt fellesskap. Vi er kalla til å vera 
eit gudsrikefolk, som bryr seg om 
andre og som møter behov i krafta 
frå Den Heilage Ande, som er over 
oss og bur i oss.
 Vi er vitne om Guds nåde og 
kjærleik. Vi er vitne til Guds frel-
sande og forandrande kraft. Vi er 
vitne om trufast vennskap og tett 
fellesskap. Vi vitne om Jesu nærvær 
hjå dei som trur i vår tid. Vi er vitne 
til at Gud arbeider i vår kultur. Vi 
vitnar om at Gud bryr seg om men-
neske!
 Det nyttar ikkje å møta folk 
med logiske argument. Men å møta 
folk med kjærleik er alltid godt. Å 
fortelja kva Gud har gjort for meg, 
for ekteskapet mitt og jobben min, 
det gjer alltid inntrykk. Ingen kan 
motseia eit ærleg vitne. Forteljingar 
om Guds inngrep og hjelp i kvarda-
gslivet vil mange lytta til. Dei første 
kristne sladra godt nytt om Guds 
kraft til frelse og forandring frå hus 
til hus. Det treng vi også å gjera i 
dag.

Å leva i forandring
Dei fire grunnsteinane i kristenlivet, 
som vi her har skildra på ein enkel 
måte, vil hjelpa oss å leva i fornying 
og endring. Dei vil hjelpa oss å ikkje 
slå oss til ro, men heile tida tøya oss 
etter meir. Dei vil ta oss inn i nye 
djupner og føra oss til alltid større 
høgder i livet med Gud. Dei vil 
hjelpa oss å ha begge beina på jorda 
og hjartet i himmelen. Dei vil hjelpa 
oss å leva full av Anden og hans 
veldige kraft. Dei vil fylla oss med 
smittande glede og gjera oss fulle av 
tru og forventing.
 Om vi går tilbake til desse fire 
grunnverdiane, som dei første krist-

ne bygde dei veksande, dynamiske 
forsamlingane sine på, vil vi opp-
leva mange radikale endringar i det 
kristne fellesskapet. Då vil vi gå frå å 
vera styrt av menneske til å vera styrt 
av Gud. Då vil vi læra å høyra Gud 
både gjennom leiarane og søskena 
våre i trua.  Då vil vi gå frå orga-
niserte møte i kyrkjelege hus til eit 
fellesskapsliv i kvardagen. Vi vil gå 
frå religiøse aktivitetar til å vera Jesu 
kropp i nabolag og på arbeidsplass. 
Vi vil slutta å vera passive tilhøyra-
rar til profesjonell preiking og verta 
aktive vitne i vår eigen kvardag. Vi 
vil ta ansvar for å byggja kvarandre 
opp, rettleia kvarandre og setja mot i 
kvarandre. Vi vil ta bønneansvar for 
våre kristne søsken og serleg for dei 
i høg stilling i samfunnet.
 Dei fire søylene vil setja fokus 
på livet med Jesus og fellesskapet 
med kvarandre. Dei vil hjelpa oss til 
å sjå at vi alle er prestar for Gud, at 
vi alle har ei viktig teneste. Dei vil 
hjelpa oss å forstå at det handlar om 
å elska Jesus over alle ting og å elska 
kvarandre slik han har elska oss.

1  Apostelgjerningane 2,22-36;   
 1.Korintarbrev 15,3-4

2  1.Peters brev 1,10-12; 2.Peters brev   
 1,16-21

3  1.Korintarbrev 11,1
4  Kolossarane 1,28
5  Efesarane 2,20; 3,3-6
6  Efesarane 2,18
7  Forkynnaren 4,9-12
8  5.Mosebok 32,30; 3.Mosebok 26,8
9  Ordtøka 27,17
10  Ordtøka 27,19
11  Ordtøka 27,5-6
12  Apostelgjerningane 2,46
13  Lukas 22,14-20
14  Matteus 26,26-28; Markus 14,22-24;
  Lukas 22,17-20; 1.Korintarbrev 
  11,23-26
15  1.Korintarbrev 11,26
16  Jakob 5,16
17  Efesarane 3,20
18  Efesarane 6,10-20
19  2.Korintarbrev 3,18
20  Apostelgjerningane 1,8
21  Lukas 10,1-9; Johannes 4,34-42
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i staden for å be og venta på ei vekking som skal 
koma, må vi utvikla ein ny misjonstankegang som 
gjer oss til innhaustingsarbeidarar i vår tid
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Kveldsmat
Mens de spiser kveldsmat, 
bryter de brødet og feirer natt-
verd. De koser seg sammen, 
nyter maten og prater om 
livet og hverdagen. En hver-
dag som også inkluderer det 
å nå andre mennesker med 
evangeliet.

18 – 20 personer har benket seg for å 
spise sammen. Gruppen består av en 
del ektepar i alderen 25-40 år pluss 
5-6 ungkarer på omtrent samme 
alder. På vei inn kikker vi innom 

kjøkkenet. Et par av karene holder 
på å dele opp ferske, hjemmebakte 
horn – mmmhh.
 Vi finner oss en plass og hører 
at praten rundt bordet går om hver-
dagslivet. Om jobb og familie, om 
planer og forventninger. 
 Denne gruppen er en del av 
et voksende husfellesskap i Åsane 
bydel i Bergen. De er i en prosess 
av å bevisstgjøre seg selv og hver-
andre på å bruke hjemmene sine og 

hverdagsfellesskapet sitt på en måte 
som kan fortelle andre noe om Gud. 
Noen har holdt på en stund, og har 
allerede sett at det har gitt resultater. 
Ved å åpne opp sitt eget liv og ved 
stadig å bruke de små anledningene 
Gud har gitt dem, er mennesker blitt 
frelst. Men de fleste er på det sta-
diet at de prøver å finne eller skape 
møteplasser der de kan komme i 
kontakt med mennesker og bli kjent 
med dem.

Møteplasser
Kveldens samling er avtalt for at de 
skal treffes og utveksle erfaringer 
og oppmuntre hverandre i denne 
prosessen. Nederst ved bordet sitter 
noen bøyd over ett eller annet, og 
vi går bort for å se hva de holder 
på med. Et par av damene stude-
rer kalenderen fra et treningsstudio. 
De vil gjerne finne en tid der de 
sammen kan gå og trene. Begge 
ønsker å komme i form igjen, det 
er bare noen få måneder siden de 
fødte.  Kanskje de kan treffe noen 
som er i samme situasjon som de 
selv? Kanskje kan de knytte kontak-
ter gjennom treningen?
 Sammen med andre småbarns-
mødre har de dessuten funnet en 
annen møteplass; trilleturer. Når de 
skal ut på tur med babyene sine, 
avtaler de å gå sammen og inviterer 
mødre fra nabolaget til å slå følge. 
De har fått positiv respons på dette 
initiativet, og de regner med at de 
skal bli bedre kjent med både egne 
og andres naboer etter hvert. 

Det summer faktisk av en meng-
de idéer som kan gi anledning til 
kontakt med nye mennesker, eller 
til nærmere kontakt med dem 
man kjenner litt. Noen har prøvd 
Kryddderparty, dvs. man samles i et 
hjem og få orientering og veiledning 
i bruk av både nye og mer tradisjo-
nelle krydderier. Eller hva med et 
forum for unge fedre der en kan lære 
av hverandre….Hvordan bli en god 
far? Noen har planer om å bowle 
sammen osv. Noe er foreløpig bare 
planer og tanker, noe blir prøvd ut 
og noe har allerede vist seg å være 
gode måter å inkludere andre.

Liv og latter
Rundt bordet stiger støynivået. 
Lattersalver og ivrige kommenta-
rer går på kryss og tvers. Vi fanger 
opp bruddstykker av samtaler her 
og der. En har søkt på ny jobb. En 
annen trenger ny bil og har vært 
rundt og kikket litt.. En forteller 
glad om helbredelse etter at hun ble 
bedt for nylig. Noen sitter og prater 
om juletradisjoner. ”Har dere noen 
spesielle tradisjoner?” Så er de klar 
til å begynne å spise.

Kveldsmat og Herrens måltid
De ferske hornene blir sendt rundt, 
og mens de spiser - bryter noen biter 
av brødet og gir til dem som sitter 
nærmest. ”Dette er Jesu legeme”, 
hører vi. Mens de har fellesskap og 
måltid feirer de nattverd. Ingen sere-
moni, ingen som sier at nå gjør vi 
sånn og sånn. Bare der de sitter, med 

samtidig med de  
sterke båndene ser 
det ut til  å  være   
en stor frihet med et 
mangfold av initiativ 
og ansvar
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de nærmeste bordfellene, bryter de 
brødet og takker Gud. Det skjenkes 
kaffe og juice. ”Kan du sende osten”. 
”Vil du har litt frukt”. Måltidet fort-
setter.

Enda en møteplass
Vi oppdager en liten lapp: 
Hobbylunsj hos Liz ….. Vi kikker 
spørrende rundt oss og får snart for-
klaringen. Liz er hjemmeværende og 
har mange interesser. Hun er glad i 
å bruke hendene, liker å skape. Da 
hun tenkte på hvilke muligheter hun 
hadde til å komme i kontakt med 
nye mennesker fikk hun idéen om 
å satse på disse interessene. Hun 
inviterer noen andre hjemmevæ-
rende damer til å samles til lunsj og 
hobbyaktiviteter. Invitasjonen går til 
venninner og naboer, og de oppfor-
dres også til å invitere noen. På den 
måten får de fellesskap omkring 
sine kreative interesser - og anled-
ning til å bli kjent med noen nye. De 
er etter hvert blitt en liten gruppe 
som samles med jevne mellomrom 
og de håper at de kan bli flere.

Bønnesvar
Plutselig er det en som reiser seg. 
Pling, pling! Hun slår på glasset. En 
ung kvinne har noe hun har lyst å 
fortelle til alle. Siden de andre har 

vært med henne å be, vil hun at 
de skal få høre om bønnesvaret. Så 
forteller hun om hvordan Gud har 
snudd en situasjon i hennes familie. 
Fra å være negative og skeptiske 
både til Gud og kristne, har en spe-
siell hendelse gjort at hennes nær-
meste er blitt mer åpne og positive. 
På en uventet måte har holdningene 
endret seg. Kvinnen er glad og takk-
nemlig, og rundt bordet er det også 
begeistring over svar på bønn.
Straks er det flere som har lyst å si 
noe til hele gruppen. En av damene 
forteller om et naboektepar. De har 
tidligere vist en viss interesse for 
å snakke om Gud, men har like-
vel holdt avstand. Derfor har hun 
og mannen vært litt avventende og 
bare bedt for dette paret og velsignet 
dem. Nå har naboene plutselig selv 
tatt kontakt og invitert til helgetur. 
”Vi har takket ja til invitasjonen og 
nå er vi virkelig spent på hva Gud 
vil gjøre denne helgen”, sier hun.

Nært fellesskap
Vi ser at en fristende epledessert er 
begynt å sirkulere. Her mangler det 
ikke på oppdekning. Alle ser ut til å 
kose seg med maten og trives i sam-
været. Vi prøver å ta inn helheten 
- stemningen, hovedinnholdet i det 
vi hører og det vi ser. Vi har merket 

oss mange detaljer, her har vi bare 
beskrevet noen. Mange flere kunne 
vært tatt med, for eksempel nåde-
gaver i funksjon, oppmuntring til å 
leve friskt med Den Hellige Ånd i 
hverdagen og der ble også bedt for 
enkeltpersoner.  Men hva blir sum-
men? Et nært og ekte fellesskap trer 
i hvert fall fram. Et fellesskap som 
går på kryss og tvers i blant dem. En 
involvering i hverandres liv der de 
samarbeider i ulike grupperinger for 
at andre mennesker skal få oppdage 
Guds godhet gjennom dem. 

Sterke bånd og stor frihet
Samtidig med de sterke båndene ser 
det ut til å være en stor frihet.  Der 
er et slikt mangfold av initiativ, og så 
mange som tar ansvar. De færreste 
sitter å venter på at det skal skje noe 
som de kan få være med på. De er 
opptatt av ”hva kan jeg …”, eller 
rettere ”hva kan vi gjøre” – og så har 
en hel masse begynt å skje.  
 Før de går fra hverandre, avslut-
ter de med siste del av nattverds-
måltidet. Rundt bordet minnes de 
Guds trofasthet og nåde mens de 
drikker frukt juice. Fremdels uten 
noen ”seremonimester”, men i takk-
nemlighet og samhørighet. ”Takk 
for i dag!” Da er det bare opprydnin-
gen som gjenstår.

ved å åpne opp sitt eget liv  og stadig å  
bruke de små anledningene gud gir,  
ser de mennesker bli frelst
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”Vi snakker ekte kjærlighet”
”De holdt sammen, og hver 
dag samlet de seg trofast på 
tempelplassen; i hjemmene 
brøt de brødet, og de spiste 
sammen med oppriktig og 
inderlig glede.” – Bibelen 
(Ap.gj.2:46) 

Mat og fellesskapet rundt 
maten har alltid vært vik-
tig for mennesker til alle 

tider og i alle kulturer. Måten vår 
matkultur kommer til uttrykk på, 
varierer derimot veldig. I Norge i 
dag virker det som om måltidsfel-
lesskapet, i hvert fall til hverdags, 
har mistet noe av sin posisjon. Vi 
lever kanskje heller i ferdigmaten og 
papp-pizzaens tidsalder… Likevel, 
de utallige reklamene for mat, de 
stadig nye spisestedene og matspal-
ter med nye trender, viser vel at mat 
ikke spiller noen mindre rolle for oss 
i dag enn på bibelens tid!

Måltidet som menighetens 
midtpunkt
For de første kristne var måltidsfel-
lesskapet blant de fire mest sen-
trale elementene i menighetslivet. I 
Apostlenes gjerninger 2:42 nevnes 
det ”å bryte brødet” på linje med 
det å ta imot Guds ord fra apostlene, 
fellesskapet og bønn. I vers 46 får vi 
et bilde av hvordan dette livet ble 
levd ut i praksis: ”De holdt sammen, 
og hver dag samlet de seg trofast på tem-
pelplassen; i hjemmene brøt de brødet, 
og de spiste sammen med oppriktig og 
inderlig glede.”

Uttrykket ”å bryte brødet” som er 
brukt her, kan like gjerne bety bare 
det å spise sammen, som det å bryte 
brødet og dele vinen til minne om 
Jesus.1 Det virker som om måltids-
fellesskapet i den første menighe-
ten inkluderte både det hverdags-

”den beste tiden er den du deler med andre” 

– Peppes (Pizzarestaurant)

”vi snakker ekte kjærlighet!” – stabburet (om produktet lørdagspizza)

lige fellesskapet rundt spisebordet 
og brødsbrytelsen, eller nattverden. 
Man møttes i hjemmene og man 
spiste sammen. Og som en del av 
denne bordets enhet brøt man brø-
det og delte vinen, slik Mesteren 
hadde lært dem. 
 Trolig fortsatte disse nye disi-
plene på samme måte som apostlene 
hadde gjort da Jesus sendte dem 
ut to og to. Da fikk de beskjed om 
å gå inn i nye hus og ha fellesskap 
også med dem som enda ikke kjente 
Jesus, tale fred over hjemmene og 
spise det som ble satt fram.2 ”…og 
tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt.” 
(Ap.gj. 6:7)

Måltidet i Jesu samtid og kultur
Jesus selv både demonstrerte og for-
kynte verdien av fellesskapet rundt 
matbordet. Gjennom hvem han 
spiste med og hvordan han spiste, 
både utfordret han sine omgivelser 
og viste Guds hjertelag for alle men-
nesker. Rundt bordet fant han anled-
ninger til å samtale, demonstrere og 
undervise. 
 
I den jødiske kulturen var måltids-
fellesskapet svært viktig. Mat i det 
hele tatt hadde en annen betydning 
for jøder flest enn for den vanlige 
nordmann i dag. Gud hadde lært 
folket sitt å ikke lage skarpe skil-
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ler mellom det materielle (fysiske 
ting som mat, klær og hus) og det 
åndelige. Guds måte å blande alle 
områder i livet sammen når han ga 
sine forskrifter, både i de ti bud og 
i loven ellers, lærer oss at alt hører 
sammen i ett liv, som alt er under 
Guds kontroll og innflytelse. Mat 
er ikke bare en nødvendighet for å 
holde seg i live; det er en kilde til liv, 
gitt av Gud. I den gamle pakt ble det 
første man høstet inn av en avling 
brakt fram for Gud, som et uttrykk 
for at alt man dyrket tilhørte Gud. 
På den måten blir maten ”hellig”; 
den tilhører Gud, og måltider får 
derfor også stor viktighet.

I en travel arbeidsdag på Jesu tid 
fikk man ikke spist sammen før 
dagens arbeid var gjort. Da var det 

å sette seg sammen til bordet for 
kveldsmåltidet, desto viktigere. Man 
ville gjerne også ha med gjester til 
bords. Gjestfrihet var i det hele tatt 
noe av det viktigste man kunne 
legge vinn på. I Lukas 11 (v.5-8) for-
teller Jesus om mannen som vekker 
sin nabo midt på natten for å låne 
brød! Grunnen til at denne mannen 
ber om dette, er at han selv har fått 
en venn på besøk og har ikke mat å 
by ham! Å ikke kunne tilby sin gjest 
et måltid drev ham til denne plag-
somme handling overfor sin nabo.

Måltider og relasjoner var også knyt-
tet tett sammen. Å spise sammen 
med noen betydde at man ikke 
hadde noe uoppgjort, man var for-
sonet og hadde fred med hverandre. 
Derfor var det også viktig for en god 
jøde å ikke ha måltidsfellesskap med 
de som stod utenfor, de som var 
urene; hedninger, tollere og syndere. 
Måltider både forente og skilte. Det 

var her Jesus provoserte så kraftig. 
”Han spiser med syndere og tolle-
re!” var det sjokkerende ryktet som 
gikk om han. Historien om tolleren 
Matteus som tar imot Jesus, og så 
inviterer til stor fest, er et eksempel 
på det. Og det faktum at Jesus tok 
imot invitasjonen og tok del i felles-
skapet rundt bordene sammen med 
synderne og tollerne, var et mektig 
vitnesbyrd om Guds nåde og kjær-
lighet til alle mennesker. 

Det var denne praksisen han lærte 
apostlene selv å fortsette da han 
sendte dem ut i Lukas 9:1-5 og  
10:1-9: ”Men når dere kommer inn i et 
hus, skal dere si: ”Fred være med dette 
hjem!” Om han som bor der, vil ta imot 
fred, skal freden dere kommer med, hvile 
over ham. Hvis ikke, skal den vende til-

bake til dere selv. Bli boende der i huset, 
og spis og drikk det de byr dere! For en 
arbeider er sin lønn verd. Flytt ikke fra 
hus til hus!”

Paktsmåltidet – versjon 1
Da Jesus lærte disiplene å bryte brø-
det og drikke vinen til minne om han, 
gjorde han det første gang som en 
del av påskemåltidet6. Påskemåltidet 
var den jødiske tradisjon som skulle 
minne folket om hvordan Gud frel-
ste deres fedre fra slaveriet i Egypt. 
Påsken minnet jødene om pakten 
Gud hadde innstiftet: Om lammet 
som ble slaktet og ved sitt blod ber-
get barna fra dødsengelen. Om det 
reiseklare folket som spiste sin ”fast 
food” av lammekjøtt, usyret brød 
og bitre urter. Om frelsen fra egyp-
terhæren. Om at de en gang hadde 
vært slaver, men ble til Guds folk 
som Gud bandt seg til ved pakt. Da 
denne pakten ble formalisert noen 
måneder senere ved Sinaifjellet ble 

den også ”signert” med et måltid, 
hvor Gud inviterte 70 av Israels eld-
ste til å spise sammen med seg! 
 ”Så gikk Moses og Aron, Nadab og 
Abihu og sytti av Israels eldste opp på 
fjellet. Der fikk de se Israels Gud. Under 
hans føtter var det som et gulv av safir-
sten, klart som himmelen selv. Men han 
løftet ikke sin hånd mot Israels gjeveste 
menn. De skuet Gud, og de spiste og 
drakk.” (2. Mos. 24:9-11)

Paktsmåltidet – versjon 2
Dette var rammen da Jesus nå gav 
brødet og vinen et nytt innhold og 
sa: ”spis dette til minne om meg!”7 
(Lukas 22:19) Ikke lengre den gamle 
historien om slavefolket i Egypt, 
men den nye historien! Historien 
om alle oss som var borte fra Gud. 
Jøder, som hadde praktisert opprør 
og ulydighet mot en trofast Gud i 
århundrer. Hedninger, som ikke en 
gang kjente Gud eller paktene. Nå 
er vi alle, ved Kristi blod, kommet 
nær og har i en ånd samme adgang 
til Faderen.8

”Jesus kommer snart!”
Det nye paktsmåltidet har fått flere 
nye dimensjoner i forhold til det 
gamle. Ja, det minner om en evig 
uforanderlig pakt, inngått av Gud, 
hvor han har gjort oss til sitt folk. 
Ja, vi minnes Lammet som ble slak-
tet og med sitt blod berger oss fra 
døden. Vi feirer at også vi er frelst 
fra fiendehæren i vannet som skiller, 
dåpen, hvor det gamle mennesket 
ble gravlagt. Men Jesus sa også at 
vi skulle gjøre dette inntil han kom-
mer igjen. Måltidet er ikke bare for å 
minne, men for å holde forventnin-
gen om hans komme, hans endelige 
seier, levende også. Jesus kommer 
igjen! Bryt brødet, del vinen og minn 
hverandre også på dette: Jesus kom-
mer snart!
 ”For når befalingen lyder, når erke-
engelen roper og Guds basun høres, da 
skal Herren selv stige ned fra himmelen, 
og de døde i Kristus skal stå opp først. 
Deretter skal vi som er igjen og ennå 
lever, bli rykket bort sammen med dem 
i skyene for å møte Herren i luften. Og 
så skal vi være sammen med Herren for 

Paktsmåltidet minner oss om hvem gud har satt 
oss i blant. At jeg ble et guds barn, og at pakten 
binder meg, ikke bare til gud, men også til men-
nesker
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alltid. Trøst og sett mot i hverandre med 
disse ordene!” (1 Tess 4,16-18)

Ikke ti bud men ett
Jesus gjorde det utrolig enkelt for 
oss. I den nye pakt ga han oss ikke 
en lovbok, ikke en gang en opp-
summering i ti enkle bud, som i 
den gamle pakt. Han ga oss ett! Det 
lyder sånn: ”Som jeg har elsket dere, 
skal dere elske hverandre.” (Joh.13:34, 
15:12) Måltidet i den nye pakt min-
ner oss på det eneste budet pakten 
inneholder. For alle Guds pakter 
virker to veier. De setter oss i et for-
trolig og trygt forhold til Gud, og de 
forplikter oss overfor alle andre som 
har del i den samme pakten. Seks 
av de ti bud handler om forhold 
mellom Guds barn. Størstedelen av 
alle instruksjonene i Mosebøkene 
handler om hvordan jødene skulle 
leve sammen. Det dobbelte kjærlig-
hetsbudet, som oppsummerer loven, 
er å elske Gud av all kraft, og sin 
neste som man elsker seg selv. Jesu 
bud høynet standarden; dere skal 
elske som jeg har elsket dere. Jesu 
kjærlighet er nå standarden for fel-
lesskapet i den nye pakt. Hvordan 
elsket Jesus? Han oppga sitt eget 
og ble en tjener for alle. Han elsket 
inntil døden. 3 
 Paktsmåltidet er derfor et kjær-
lighetsmåltid. Det minner oss om 
hvem Gud har satt oss i blant. At 
jeg ikke bare ble et Guds barn, men 
en bror eller en søster, og at pakten 
binder meg, ikke bare til Gud, men 
også til mennesker. Johannes gjør 
dette forholdet veldig klart:
 ”Ja, dette er kjærligheten, ikke at 
vi har elsket Gud, men at han har elsket 
oss og sendt sin Sønn til soning for våre 
synder. Mine kjære, har Gud elsket oss 
slik, da skylder også vi å elske hveran-
dre.” (1 Joh 4,10-11)
 I skrifter og overleveringer 
fra den første menigheten finner 
vi eksempler på at paktsmåltidet 
omtales som en ”agape-fest”; en 
kjærlighetsfest!4 En feiring av felles-
skapet med Gud i Kristus Jesus, og 
med hverandre. Kan det finnes noen 
bedre grunn til å feire!

Paktsmåltidet forplikter
I 1.Korinterbrev 11:17-34 iretteset-
ter  Paulus menigheten i Korint for 
måten de holder sine kjærlighets-
fester på. Han peker på splittelse 
og partier og på egoisme og selvisk 
nytelse. Han anklager korinterne for 
å ”forakte Guds menighet” og at 
det slettes ikke er ”Herrens måltid” 
de holder, enda det er det de påstår 
selv! Og løsningen er at: ”Enhver må 
prøve seg selv og så spise av brødet og 
drikke av begeret. For den som spiser 
og drikker uten å tenke på at det er 
Herrens kropp, spiser og drikker seg selv 
til doms.” 

Jesus sier noe av det samme i Matteus 
5:23-26 ”Om du bærer din offergave 
fram til alteret og der kommer til å tenke 
på at din bror har noe imot deg, så la 
gaven din ligge foran alteret og gå først 
og bli forlikt med din bror. Så kan du 
komme og bære fram offergaven din!”
 Tilbake til Johannes igjen: ”Den 
som sier: ”Jeg elsker Gud”, men likevel 
hater sin bror, er en løgner. For den som 
ikke elsker sin bror som han har sett, kan 
ikke elske Gud som han ikke har sett.” 
(1.Joh 4,20)

Husk på Jesus Kristus
En av de underligste oppfordrin-
gene i bibelen er denne: ”Husk på 
Jesus Kristus!” (2 Tim 2,8) Apostelen 
Paulus forteller her apostelen 
Timoteus at han må huske Jesus. 
Han kan da umulig glemme sin 
Herre og Frelser!? Men likevel er det 
noe med å ”feste blikket på troens 
opphavsmann og fullender”, med å 
la åpenbaringen av hvem Jesus er få 
farge alt vi er og gjør. 
 Paktsmåltidet er en anledning 
til dette. Ikke bare minner måltidet 
om Jesu død på korset og at han 
kommer igjen. Ikke bare forteller det 
oss at pakten med Gud også er en 
pakt med søsken, men det minner 

oss på Jesus, den oppstandne, han 
som har all makt i himmel og på 
jord. Vi minnes Kongen!

Inkluderende måltid
Hele det nye testamentet fortset-
ter å oppfordre til gjestfrihet. Jesus 
selv praktiserte inkluderende mål-
tider. Det interessante er at han 
også inkluderte seg i andres målti-
der. Peter, som burde ha lært dette, 
trengte ekstratimer for å inkludere 
romeren Kornelius. Gud lærte ham 
den leksen med å snakke litt mer 
om mat…5 
 

Selv om folk flest i vår tid ikke leg-
ger like mye i mat og måltider som 
bibelen lærer oss, er gjestfrihet og 
sjenerøsitet sterke uttrykk for kjær-
lighet og omtanke også i dag. Et 
varmt og inkluderende fellesskap 
kommer blant annet til uttrykk gjen-
nom åpne og gjestfrie hjem.
 Jesus ga de som fulgte ham 
denne oppfordringen: ”Når du skal 
ha gjester til middag eller kveldsmåltid, 
skal du ikke be venner eller søsken eller 
slektninger eller rike naboer. For de 
kommer til å be deg igjen, og dermed får 
du gjengjeld. Nei, når du skal holde sel-
skap, så innby fattige og uføre, lamme og 
blinde. Da er du lykkelig, for de kan ikke 
gi deg noe igjen, men du skal få lønn for 
dette når de rettferdige står opp fra de 
døde.” (Luk 14,12-14)
 Det betyr ikke at du aldri skal 
ha familien på besøk, men at det er 
en verdi for Gud å ha omsorg for og 
være inkluderende overfor andre, 
særlig de med de største behovene.

Paktsmåltidet i praksis
Da Jesus innstiftet paktsmåltidet, 
tok han et stykke brød og et glass 
med vin, som allerede var på bordet 
og var en del av det måltidet de var 
i gang med. Brød og vin, to av de  

jesus praktiserte inkluderende måltider.  
det interessante er at han også inkluderte  
seg i andres måltider
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vanligste ingrediensene i et nær sagt 
hvilket som helst måltid i den kul-
turen på den tiden. Akkurat hvilken 
drikke som brukes eller akkurat hva 
slags brød, er ikke det viktigste. Men 
drikken skal representere og minne 
oss om Jesu blod, og det vi spiser 
skal minne oss om at vi har del i det 
samme legemet, Jesu kropp. Og vik-
tigst av alt; vi gjør dette til minne om 
Jesus. Måltidet forkynner hans død, 
hans seier, hans verk oss i mellom og 
hans komme.
 Enhver kristen kan ta initiativet 
og paktsmåltidet kan holdes hvor 
som helst og når som helst. Hvis vi 
skal følge forbildet fra Apostlenes 
gjerninger 2 virker det som at et 
hvilket som helst vanlig måltid er en 
god ramme for å minnes Jesus. Sørg 
bare for at det ikke blir for sjeldent 
og spis sammen med ”oppriktig og 
inderlig glede”!

1  Brukt om et vanlig måltid i  
 Lukas 24:30 og om brødsbrytelsen  
 i Lukas 22:19

2  Se Lukas 9:1-5 og 10:1-9
3  Fil.2:4-8
4  Easton, M. (1996, c1897). Easton’s   

 Bible dictionary. Oak Harbor, WA
5  Ap.gj.10:9-35
6  Luk. 22:15-20
7  Lukas 22:19
8  Ef.2:11-18
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Apostolisk lære
Presten Helge Hognestad 
skriver i sin siste bok, ”Gud 
i mennesket”, at vi trenger å 
oppdage Gud i oss selv. Ifølge 
Hognestad var det Jesus gjor-
de, å vise at Gud er i alle 
mennesker. Alt vi trenger 
for livet finnes altså allerede 
inne i den enkelte av oss. 

Det nytestamentlige aposto-
liske budskapet er et helt 
annet! Sannheten finnes 

ikke i meg, men i Kristus. Gud har 
gjort Jesus til Herre og Konge. Han 
er den som har all makt i himmel og 
på jord og hvert menneske må bøye 
seg for Ham. Peters budskap på 
pinsedag var: ”Vend om og la dere 
døpe” og ”La dere frelse fra denne 
vrangsnudde slekten.”1

En setning som sier alt
Bibelen bruker én setning på å for-
telle hva som var viktig for de første 
kristne. Det er dette som er temaet 
for dette nummeret av FOLK: De 
holdt seg trofast til apostlenes lære 
og fellesskapet, til brødsbrytelsen 
og bønnene.2 Dette skapte en folke-
bevegelse som endret det mektige 
romerriket. 
 For apostlene var bibelen Det 
gamle testamente, men de hadde 
gått sammen med Jesus i tre og et 
halvt år, og Jesus hadde vist dem 
at hele bibelen handlet om ham3. 
Apostlene hadde levd sammen med 
Jesus i hverdag og fest, i medgang 
og motgang, og hadde fått se og 
erfare hvem Gud er4. Apostlene 
videreførte det samme oppdraget 
som Jesus hadde fått fra Gud5, og 
sendt av ham, formidlet de dette 
budskapet til verdens ende.6.
 Dette apostoliske budskapet 
møter vi i Peters tale på pinsedag, 
der han sier at Gud har reist Jesus 

opp fra de døde og satt ham til 
Herre og Messias7. Hele Apostlenes 
gjerninger har dette budskapet som 
en rød tråd, både når den forteller 
om Peter, Johannes og Paulus sin 
tjeneste.

Budskapet var radikalt og skapte 
store bevegelser i folket. Apostlenes 
påstand var at Gud hadde kommet 
til oss som et menneske og gått i 
våre sko. At han var blitt drept, 
men hadde seiret over døden ved 
å stå opp igjen og at han nå sitter 
ved Guds høyre hånd som Herre 
over alle. Dette var noe som en 

ikke kunne forholde seg nøytral til. 
Innholdet var så grensesprengende 
at en måtte ta stilling til det. Denne 
forkynnelsen og de radikale konse-
kvensene av den skremte de religiø-
se lederne. De var selv bare ute etter 
en ting; å få apostlene til å slutte å 
forkynne Jesus som oppstått fra de 
døde8. De skjønte at dette var nøk-
kelen til den enorme responsen og 
virkningen av budskapet. Pinsedag 
ble starten på en folkebevegelse som 
kom til å endre verdenshistorien.  

Enkelt og radikalt
Apostolisk lære er det enkle og 
radikale budskapet om at Jesus er 
Herre9. Apostlene forkynte at Guds 
rike er kommet og Jesus er Herre 
i dette riket10. Det er han som er 
sentrum for Guds frelsesplan. Alle 
mennesker trenger å bøye seg for 
Jesus og bli en etterfølger (disippel) 
av ham. Det som betyr noe er hva 
Jesus har gjort, og hva hans plan 
og vilje er. Gud søker etterfølgere 

av Jesus som bøyer seg for ham, tar 
imot tilgivelse, lar seg døpe i vann 
og Den Hellige Ånd og tjener ham 
resten av livet. Det var det som 
skjedde på pinsedag, da Peters for-
kynnelse førte til at 3000 mennesker 
ble døpt og begynte å leve Jesus-
livet sammen. 

Å kjenne Jesus på denne måten fri-
gjør mennesker. Det frir mennesker 
ut fra fortida og gir dem kraft til å 
leve et gudfryktig liv i hverdagen. 
Det smitter over på andre og de får 
selv håp og tro på framtida. Det er 
mange som forkynner Jesus i dag, 

men ikke et frigjørende evangelium. 
Peter var opptatt av hvilken Jesus 
som ble forkynt11. Han forkynte en 
Jesus som har makt og som flytter 
fokuset fra menneskenes problemer 
over på Guds løsninger.

Fokus på Jesus
Det apostoliske budskapet løser 
folk fra menneskets største problem; 
seg selv! Mennesker søker mening, 
verdi, glede og håp gjennom ulike 
aktiviteter og former for tro, som til 
syvende og sist fører til et fokus på 
dem selv. Religion skaper mennesk-
efokus, men det apostoliske budska-
pet skaper Kristus-fokus.
 Det apostoliske budskapet 
planter et kors midt i menneskers 
hverdag. Et kors som tar bort fiend-
skapen mellom Gud og oss og fiend-
skapet mellom mennesker12. Det er 
et kors som frir mennesker fra selv-
iskhet, egoisme og individualisme. 
Korset gir oss et nytt sentrum: Jesus 
Kristus. Han er Herre, og har auto-

sannheten finnes ikke i meg, men i  kristus. 
gud har gjort  jesus  til  Herre  og konge
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ritet over alt og alle. Jesus er god og 
alle som bøyer seg for ham, vil erfare 
korsets forsonende kraft i livet.
 Det apostoliske budskapet for-
kynner ikke bare at mennesket kan 
bli frelst ved å ta imot Jesus, men at 
vi også skal få leve et nytt liv i lys 
av at korset13. Han døper oss i Den 
Hellige Ånd så vi får kraft til å leve 
det nye livet14. Vi er korsfestet med 
Kristus og lever ikke lenger selv15. 
Vi slipper å være slaver av lyster, 
uvaner, synd og de ødeleggende 
grunnkreftene i verden og vi slipper 
å være tynget ned av loviskhet og 
bud16. Jesus er blitt sentrum i våre 
liv. Han bestemmer og han er en god 
Herre!
 Når Paulus skriver sine brev 
er han opptatt av at ting som i 
seg selv kan være gode og positive, 
ikke skal komme og overta plassen 

til Jesus. Alt som tar den plassen 
som tilhører Jesus Kristus, enten det 
er forholdet til spesielle dager eller 
høytider, forskrifter, skikker, mat og 
drikke, vaner eller tradisjoner, river 
han ned17. Han har en lidenskap for 
at Guds folk skal ha en eneste kilde 
til liv: Jesus. Apostlene vil hjelpe folk 
ut av avsporinger og ensidighet som 
ikke hjelper. Derfor vil apostolisk 
lære alltid føre folk tilbake til det 
sentrale budskapet om Jesus Kristus. 
Uviktige spørsmål og andre ting 
som ikke bygger opp eller bringer 
evangeliet ut, vil ikke få rom.

Apostolisk lære vil heller ikke gjøre 
menigheter til sekter som henger 
seg opp i spissfindigheter eller 
gjør kristne isolerte eller livsfjerne. 
Korset setter fokus på forholdet mel-
lom mennesket og Gud. Det gjør oss 

til sanne tilbedere av Ham og gjør at 
vi søker fellesskap med Gud i bønn 
og Hans ord. Korset gjør oss også til 
mennesker som tenker på andre. Det 
gjør at vi bryr oss om den verden 
vi lever i. Vi ønsker at rettferdighet 
og fred skal prege samfunnet og vi 
vil formidle evangeliet til alle men-
nesker. 

Apostolisk lære gir apostolisk liv
Apostolisk lære er ikke et pensum 
på en skole. Den fører ikke til store 
hoder og små hjerter. For Paulus var 
budskapet og livet så ett at det var to 
sider av samme sak18. Det var umu-
lig å skille!

Det livet som frigjøres når korset blir 
plantet i våre liv, er ulikt alt annet. 
Det har sin kilde i Gud19. Sammen 
blir vi døpt i Den Hellige Ånd til å 
være en kropp som er Jesus her på 
jord og sammen formidler vi Guds 
liv til andre20. Vi blir bygd sammen 
til en enhet, samtidig som det er et 
mangfold og liv der. Både enhet og 
mangfold kan skapes på en gang 

det livet som frigjøres når korset blir plantet i våre 
liv, er ulikt alt annet. det har sin kilde i gud
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fordi vi lever sammen med Jesus i 
sentrum. 
 Kors-livet har også en dimen-
sjon av kraft i seg som gjør at verden 
blir forandret der vi forkynner evan-
geliet. Verden er ikke en jammerdal 
vi skal bli berget fra, men et sted 
hvor Guds herlighet skal bli syn-
lig for mennesker21. Det apostoliske 
budskapet frigjør mennesker til å 
satse her og nå, til å engasjere seg i 
lokalmiljø og i samfunnet, til å tenke 
globalt og handle lokalt. Apostoliske 
felleskap blir et møtested mellom 
himmel og jord der mennesker blir 
engasjert i et verdensvidt arbeid 
for å se Guds rike komme til alle 
land og i alle deler av samfunnet. 
Folk tenker stort og handler nært og 
praktisk.

De 4 F-er
Apostolisk lære skaper forand-
ring, forsoning, fred og framgang. 
Evangeliet virker med sin kraft så 
mange steder i verden i dag og tuse-
ner kommer inn i Guds rike. Gud har 
en plan om å samle alle til ett i Jesus 
Kristus, alt i himmel og på jord. Folk 
som forstår den apostoliske læren er 
ved godt mot, har tro på framtida 
og ser realitetene i verden rundt seg 
i øynene uten frykt eller uro. For 
jorden skal fylles med kunnskap om 
Herrens herlighet, likesom vannet 
dekker havbunnen.22

1  Ap.gj.2:36-40
2  Ap.gj.2:42
3  Luk.24:47
4  Joh.14:9-12
5  Joh.20:21
6  Matt.28:18-20. Ap.gj.1:8
7  Ap.gj.2:32-36
8  Ap.gj.4:18
9  Ef.1,9-10, Fil.2,5-11, Rom.10,9, 
  Kol.1,15-20
10  Luk.10.9-10, Mark.1,15, Ap.gj.28,23
11  Ap.gj.2,32 + v. 36 + 6,14
12  Ef.2:11-19
13  1.Kor.2:2
14  Mark.1,8, Ap.gj.1,8
15  Gal.2,20
16  Rom.8,2 + v.12, Kol.2,8-10,Gal.5,1 +   

 v.16-26
17  Kol.2,16-20, Gal.4,4-10, 2 Kor.11,1-4
18  Kol.1,24 + Fil.3,17-18
19  Joh.4,14, 6,35, 7,37-38
20  1 Kor.12,13 + v.27
21  Hab.2,14, Efes.1,7-11
22  Hab.2:14

folk som forstår den aposto-
liske læren er ved godt mot, 
har tro på framtida og ser rea-
litetene i verden rundt seg i 
øynene uten frykt eller uro

t e k s t 

Terje Dahle
tedahle@onl ine.no

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 livs-
grunnlag som gjer at dei kan 
underhalda seg sjølv gjennom 
sitt eige arbeid i lang tid fram-
over. 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



FOLK 4 - 2006 2�

- En kristen når høyere på 
knærne enn en filosof som 
står på tærne, sier Kjell 
Haltorp. I 40 år har han opp-
muntret kristne til å bruke 
tid med Gud i hverdagen. 
– Inntrykk gir uttrykk. Lever 
vi tett med Jesus, kan vi ikke 
la være å fortelle om det vi 
har opplevd, sier han.  

- De beste stundene i livet har jeg 
på fanget til pappaen min, sier Kjell 
Haltorp (65), som har vært en bren-
nende kristen leder i 40 år uten å 
bli utbrent. Hemmeligheten er et 
nært forhold til Gud i hverdagen. 
- Jesus er vår modell. Han trakk 
seg ofte tilbake for å ha fellesskap 

med Far. Disiplene forsto at hem-
meligheten hans var bønn, derfor sa 
de: ”Lær oss å be!” De sa ikke: ”Lær 
oss å preke.” Bønnen er en utro-
lig kraftkilde. 
Derfor tar jeg 
Be-vitaminer 
hver dag, ler 
han. 

Verdens 
beste budskap
Kjell Haltorp har ledet mange tusen 
mennesker til Jesus. På et fly fra 
Jerevan til Moskva fikk han tillatel-
se til å forkynne evangeliet for alle 
3-400 passasjerene. Da han spurte 
hvor mange som ville ta imot Jesus, 
rakte halvparten opp hendene, og ba 
synderens bønn. Nylig ringte han en 
av opplysningstjenestene for å få tak 

i et telefonnummer. Samtalen endte 
med at den som ga ham nummeret, 
tok imot Jesus. – Vi har verdens 
beste budskap. Har vi et varmt bøn-

neliv, får vi 
god kommu-
nikasjon med 
folk rundt 
oss. Alt vi 
trenger for 
å lede men-

nesker til Jesus er humor, glimt i 
øyet, en porsjon tro og en porsjon 
kjærlighet, sier Haltorp. 

Begynne der vi er
- Hvordan blir vi gode til å be, Kjell? 
– Jeg tror det handler om å begynne 
der vi er, og så bygge stein på stein. 
Vi finner mange i bibelen som bygde 
alter. Når vi begynner å sette av litt 

Trofast i bønn

disiplene forsto at hemme-
ligheten hans var bønn, der-
for sa de: ”lær oss å be!”
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tid til bibel og bønn, begynner vi å 
bygge et alter for Gud i vårt eget liv. 
Da vil Herren begynne å dele hjertet 
sitt med oss og gi oss arbeidsopp-
gaver. Steg for steg lærer vi å be. 
Etter 40 år i tjeneste, går jeg fortsatt 
i Guds skole, sier han og legger til: 
- Fristelsen til å gjøre gode ting i ste-
det for å velge det viktigste – bønnen 
– er sannsynligvis den største utfor-
dringen vi alle står overfor. Jesus 

sa til Maria at hun hadde gjort det 
beste valget. Hun hadde valgt å sitte 
ved Jesu føtter og lytte framfor å 
gjøre gode og nyttige ting. 
 Kjell bruker David i bibelen som 
et eksempel på en som snudde hele 
situasjonen i landet fordi han levde 
med Gud i hverdagen. Hele folket 
var lamma av frykt og negativitet, 
men David kjente Gud og visste at 
Han var med ham. En ung mann 
som ba til Gud, berga hele landet.  

Be i stedet for å kritisere
Kjell er også opptatt av at Gud skal 
få gjort noe med holdningene våre. 
En gang han ba om at Gud måtte 
justere en annen kristen leder, kom 
Herren til ham og sa: ”Hva driver 
du med?” Gud viste ham at det er 
viktig å være positiv og velsigne 
når vi ber. Han måtte vende om og 
bli glad i mannen han ba for, for at 
Gud kunne besvare bønnene hans. 
– Djevelen prøver å lure oss til å bli 
negative og kritiske, men når vi er 
positive og fylt av kjærlighet, skjer 
det noe når vi ber, slår han fast. - I 
stedet for å kritisere regjeringa, skul-
le vi velsigne og be for dem som sty-
rer. Bibelen oppfordrer oss til fram-
for alt å be for alle mennesker, ikke 
minst kongen og de i ledende posis-
joner. Det samme gjelder lederne i 
menighetene. Når vi ber for dem, 
slipper vi Den Hellige Ånd og eng-
lene løs på dem, smiler bønneman-
nen.  

Store muligheter
I en generasjon har Kjell Haltorp 
vært opptatt av å hjelpe kristne til å 
jobbe sammen for å påvirke bygda 
eller byen sin. En rekke steder har 
han tatt initiativ til å samle kristne til 
bønn på tvers av menighetsgrenser. 
– Vi har store muligheter i Norge nå. 
Lengselen i befolkningen etter ånde-
lige realiteter er stor. Det gjelder bare 
at de kristne finner hverandre, blir 

glade i hverandre og jobber sam-
men, sier Kjell, som tror at vi ofte er 
for opptatt av å samle folk til møter i 
kirkebygninger. – Folk som er langt 
fra kirke og bedehus, kan være nær 
Guds rike. Når Jesus bor i oss, er han 
med oss over alt. Da tar vi Jesus med 
oss dit folk er. 

- Hva vil du jeg skal gjøre  
for deg?
En gang Kjell satt på Arlanda fly-
plass, blåste det kraftig. Han ba der-
for at Gud skulle sette en engel 
på hver vinge på flyet. Vel oppe i 
lufta var det som han så englene på 
flyvingene; de var glade fordi en 
kristen hadde engasjert dem gjen-
nom bønn til Gud. – De største løfter 
Gud har gitt, er knytta til bønn. Når 
Jesus sa at han ville gi oss det vi ber 
om, må vi også tro på bønnesvar. 
Selv om Jesus visste hva den blinde 
Bartimeus trengte, spurte han: ”Hva 
vil du jeg skal gjøre for deg?” Bibelen 
oppfordrer oss til å be konkret. Ber 
vi generelle bønner, vet vi ikke en-
gang når vi har fått bønnesvar. Vi 
må vite hva vi vil at Gud skal gjøre 
med livet vårt, familien, menigheten 
og nasjonen, og så be bevisst og kon-
kret, oppfordrer Haltorp.   

Midtøsten og Øst-Europa
Når dette intervjuet gjøres, forbere-
der Kjell seg til en konferanse med 
200 ledere fra flere land i Midtøsten. 
De seinere åra har gudsmannen vært 
vitne til store under i Midtøsten og i 

Øst-Europa. Han har sett evange-
liet forandre hele byer. Et eksem-
pel er byen Pogradec, en by med 
om lag 40 000 innbyggere i Albania. 
De kristne Kjell samarbeider med i 
byen, har vært en viktig bidragsyter 
til de enorme endringene byen har 
gått gjennom. Da han kom dit i 1991, 
var det én butikk i byen. I dag er det 
et yrende liv med butikker overalt. 
Menigheten driver en skole med 
400 elever, og holder på å bygge 
et verksted og et forretningssenter.  
– Når de troende står sammen, kan 
utrolige ting skje, sier han.  

når jesus bor i oss, er han med oss over 
alt. da tar vi jesus med oss dit folk er
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Då Gud leidde Inger og 
Sveinung Eskeland inn i eit 
utvida bønneliv, opplevde dei 
at eit godt ekteskap blei endå 
betre. Gud tok dei inn i ein 
større nærleik til kvarandre.

Ting som betydde mykje før, 
var ikke så viktige lenger. 
Gud gav så mykje, at å vera 

i hans nærvær var mykje meir spa-
nande og kjekt.

”Bønn framfor alt”
Inger og Sveinung bur i Rosendal, 
i Kvinnherad kommune. Dei har 
fire barn. Kristin(13), Sondre(10 ½), 
Kristoffer(7) og Jonatan(5). Ekteparet 
er med og leiar Kristent Fellesskap 
Kvinnherad.

Då ungane var små leidde Gud dei 
til å bruka mykje tid i bønn. Kva var 
det som dreiv dykk til å søkja Gud 
meir i bønn, spør eg. ”Me begynte å 
få ein lengsel. Det måtte vera noko 
meir enn det me hadde opplevd til 
no,” seier Inger. Dei las ei bok som 

Bønneliv i heimen
heitte ”Bønn framfor alt” av Oddvar 
Søvik. Den gjorde sterkt inntrykk 
på dei. Ein ting var sikkert; skulle 
dei komme inn i dette, så måtte 
dei handla. 
Dei tok ei 
avgjerd om 
å setja av 
tid til bønn. 
Det blei ei 
fantastisk 
tid. Dei bad, og Gud møtte dei. 
Den Heilage Ande kom og fylte 
dei. Nådegaver kom i funksjon. Dei 
blei forelska i Jesus. No gledde dei 
seg til å få ungane i seng, slik at dei 
kunne få søkje Gud, be og lovsyngja. 
Det gjekk fort tre timar. Dei hadde 
ein hunger og ein tørst etter Guds 
nærleik.

Ei tid med reinsing
Det blei ei tid med reinsing. Gud 
talte om å leggja om tida. I starten 
var det eit offer. ”Sportsrevyen søn-
dag kveld var svært viktig for meg,” 
fortel Sveinung. Men det blei nett-
opp søndag kveld dei starta med. 
Sportsrevyen blei tatt opp på video. 
Gud møtte dei, og gav dei mykje 

med sin nærleik. Sportsrevyen blei 
gløymd. Ting som før betydde 
mykje for dei, var ikkje viktige len-
ger. Fokuset blei endra. Før kunne 

dei kosa 
seg med ein 
god film på 
l a u rd a g s -
k v e l d e n , 
det blei 
p l u t s e l e g 

ikkje interessant lenger. Gud gav så 
mykje, at å vera i hans nærvær var 
så mykje meir spanande og kjekt.
 I denne tida byrja dei å ved-
kjenna synd for kvarandre. Gud leia 
dei til å leva meir ope som ektepar. 
Dei hadde hatt det godt i lag tidle-
gare og, men no tok Gud dei inn i 
ein større nærleik dei imellom. Folk 
rundt dei merka at dei endra seg. 
No var dei alltid opptekne av Gud. 
”Andre kristne blei inspirerte når 
me delte med dei kva Gud tala til 
oss om,” fortel Inger. Me vitna til 
dei om krafta i bønn. ”Me kunne vel 
i blant verka litt ekstreme på folk,” 
seier Sveinung. Det kan samanlik-
nast med ei forelsking. 

når dei sjølve har eit naturleg 
og ekte bønneliv, så blir barna 
involvert i det
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Ekstrem forvandling
Eg spør Inger om ho kan fortelje om 
kva endringar ho såg i Sveinung sitt 
liv. ”Eg hadde ein fantastisk mann 
frå før,” seier ho, ”men no fekk eg 
ein ny mann. Han begynte å leva 
meir og meir med Gud.” Ho såg ein 
Sveinung som no levde i lyset. Han 
fekk trong til å gjera opp synd og 
leva i omvending. Guds ord blei ret-
tesnora for livet. Inger opplevde at 
Sveinung tok meir ansvar. Han tok 
også ansvar for å leggje til rette slik 
at ho fekk tid med Gud åleine. Det 
var godt å kjenne at mannen vaka 
over hennar åndelege liv. Sveinung 
skyt inn at Guds ord og bønn gjorde 
han meir stabil i kjenslelivet.
 På spørsmål om kva endring 
Sveinung merka i Inger sitt liv, sva-
rer han at ho òg blei meir stabil i 
kjenslelivet. Ho fekk ein ny identitet 
i Jesus. Det gjorde henne tryggare. 
”Eg opplever det som ein prosess 
som går for seg enno”, seier han. 
Inger fortel at ho kjenner seg fri til å 
leve ut det Gud har tenkt for henne. 
”Eg er stabil i det eg er i Jesus.”

Den første tida leia Gud dei mykje 
inn i bønn og faste. Dei opplevde 
at faste forsterka bønnelivet. Guds 
kraft var sterk, og menneskeleg 
veikskap kom fram. Det var ikkje 
behageleg for kjødet, men kraftfullt. 
Dei lærte mykje, fekk bønnesvar, og 
såg ei åndeleg utvikling i livet.
Trua blei sterkare og meir grunn-
festa.

Konkret bønn gjev konkrete 
bønnesvar
Eg ber dei fortelje om bønnesvar 
dei har fått. ”Ja, for eksempel då me 
lurte på om me skulle få barn num-
mer tre,” seier Inger. ”Me spurte 
Gud, og han sa at me skulle få ein 
Kristoffer. Så då eg var til ultralyd 
og legen lurte på om eg ville vite kva 
kjønn det var, så svarte eg at det vis-
ste eg. Gud hadde sagt det blei ein 
gut.” Gud har òg sendt menneske 
til dei som svar på bønn. Det største 
bønnesvaret er å sjå folk dei har bedt 
for bli frelst. 

Inger fortel om ein gang ho blei 
momentant helbreda frå akutte 
smerter i nakken. Sveinung mista 
lommeboka si. Han bad Gud om 
hjelp. Gud gav han eit nøyaktig 
bilete av kvar lommeboka låg. Det 
var berre å køyre og hente den. Dei 
har også bedt Gud om konkrete råd 
i forhold til økonomi. Slik kunne 
dei ha halde fram å fortelja. Konkret 
bønn gjev konkrete bønnesvar. 
 Ekteparet understrekar at for å 
ha eit friskt bønneliv, må ein høyra 
forkynning. Å høyra Guds ord for-
kynt inspirerer til bønn. Fordi det 
ikkje har vore mykje forkynning i 
området, har dei høyrt ein del på 
tale-cd-ar. Det har bygd dei opp.

Familieandakt
”Korleis inkluderer de ungane i 
dette bønnelivet?” spør eg. Dei sva-
rar at når dei sjølve har eit natur-
leg og ekte bønneliv, så blir barna 
involvert i det. I det daglege har dei 
familieandakt ved middagsbordet, 
når det lar seg gjera. Dei har også 
andakt med ungane om kvelden. Då 
har dei ofte ei samling med dei to 
yngste før dei legg seg. Etterpå set 
dei seg i lag med dei to eldste. Bibel 
og bønn er ein naturleg del av desse 
samlingane. For Sveinung og Inger 
har det vore viktig å stimulera barna 
til å be sjølve. Dei oppfordrar alle 
ungane til å be høgt når dei er samla 
om Guds ord. 
 Ein treng ikkje å fortvila om 
ungane ber lekamlege bønner, brått 
kan ein oppleva at Den Heilage 
Ande kjem og tar over. Det er viktig 
å ikkje presse ungane, men å leggje 
til rette, slik at Gud kan ta over. Han 
arbeider i hjarta deira. Ungar går 
gjennom ulike fasar. Det er ikkje all-
tid dei er like ivrige etter å be, då er 
det viktig å stola på Gud og ikkje gi 
opp. Foreldra deler med ungane det 
dei opplever Gud taler til dei om. 
Slik er heile familien samla i ulike 
prosessar dei blir leia gjennom.
 Når heile familien samlast i 
bønn, er det naturleg at nådegavene 
er i funksjon. Dei høyrer i frå Gud 
og deler det med kvarandre. Dette er 
ein arena der ungane lærer å kjenna 

om nokon i familien er sjuk, er det naturleg at alle 
er med og bed. då legg både små og store hen-
dene på den sjuke og ber om lækjedom
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Gud. Familien synest det er godt å 
dela nattverden i lag. Fellesskap er 
viktig.

Om nokon i familien er sjuk, er det 
naturleg at alle er med og bed. Då 
legg både små og store hendene på 
den sjuke og ber om lækjedom. Dei 
kan snakka om å ha tru til Gud, og 
gje praktisk undervisning om dette.

Profetiar
Ekteparet har gøymt i hjarta pro-
fetier som er talt over den enkelte 
unge. Dei søkjer Gud for kvar og ein 
av dei, og ber i samhøve med profe-
tiane. Det er viktig å be individuelt 
for ungane. Ynskje er å hjelpa dei 
til å sjå det Gud har lagt ned i den 
enkelte av dei, og at dei skal høyra 
frå Gud. Når dei bruker tid med dei 
eldste ungane, deler dei profetiske 
ord dei får.
 Kristin seier at om foreldra ikkje 
hadde lært henne å be, så hadde det 
ikkje vore naturleg for henne. Ho 
har fått det inn frå ho var lita. No ber 
ho mykje.
 Det er ikkje slik at bønnelivet 
fungerer perfekt i familien kvar dag. 
I periodar kan ting dette litt ut. Så 
opplever dei kanskje at Gud minner 
dei på ting dei må bruke meir tid på 
igjen.

Tid til bønn.
I ein familie med ungar i ulike aldrar 
treng ein å vera medviten for å få 
eit aktivt bønneliv til å fungera. 
Kvardagen blir fylt med jobb, skule, 
lekser, fritidsaktivitetar osv. Dei har 
prøvd å finne den tida som pas-
sar best for familien å samlast. I 
deira tilfelle er det ved middags-
bordet og ved leggjetid. Sveinung 
brukar tid med Gud åleine før han 
drar på jobb om morgonen. ”Når 
eg les i bibelen, samtalar eg med 
Gud undervegs,” fortel Sveinung. 
Bibelverset: ”Be uavlateleg,” betyr 
mykje for han.” I småbarnsperioden 
betydde det mykje for meg å vita at 
Sveinung bad for ungane og meg på 
morgonen,” seier Inger.
 Ho arbeider turnus, så ho bru-
ker tid med Gud dei formiddagane 
ho er heime. Er ho på dagvakt, blir 
tida med Gud ein gong på ettermid-
dagen. Då er det godt at Sveinung 
spør henne om ho har fått tid i bønn. 
Om svaret er nei, tilbyr han seg å ta 
oppvasken, slik at ho kan gå for seg 
sjølv. ”Me las i bibelen og bad før og, 
men det var på eit minimum,” fortel 
Inger. ”Etter Den Heilage Ande kom 
inn i livet vårt, fekk me lyst til å 
bruke tid med Gud. Det gir så stor 
glede.”
 Inger opplevde ei forløysing i 
bønnelivet etter at ho fekk tungeta-
len. ”No lever eg i bønn. Eg har dia-

log med Gud og tilber Han medan 
eg gjer andre ting. Dette er noko som 
har vakse seg fram,” seier ho.
 Dei eldste barna er lenger oppe 
om kveldane no, det tyder mindre 
tid for Inger og Sveinung åleine. 
Utfordringen er å få tid til bønn dei 
to åleine. Nokre kveldar i veka tek 
dei seg tid i lag for å søkje Gud. Dei 
eldste får vera med om dei vil, men 
om ikkje, får dei gå på romma sine.

Bønn - ein reiskap
Ekteparet ser det som ein nåde at 
det er mogeleg å ha kontakt med 
Gud i kvardagen. Dei gler seg over 
at bønn har ført dei inn i dette. Men 
dei ser at bønn og er ein reiskap 
til å setja Guds planar i verk. Som 
svar på bønn er dei sjølv blitt knytt 
saman med andre kristne. Noko som 
betyr mykje for dei. Framleis er det 
mange skiljeliner mellom kristne i 
ulike samanhenger i Sunnhordland, 
men dei har ei forventning om at 
Gud skal føra dei saman. Mykje 
er allereie i ferd med å skje. ”Bønn 
er ein viktig nøkkel til å sjå dette 
halde fram. Bønn er ein reiskap til 
å få Guds vilje til å skje. Me må ta 
den jobben det medfører,” avsluttar 
Sveinung.                            

t e k s t 

Margrethe Torkelsen
fo lk@kr inet.no
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Bønn har til alle tider vært 
en sentral del av livet for 
Guds folk. Å kjenne Gud betyr 
å ha fellesskap med ham i 
bønn. Jesus selv viste dette 
veldig tydelig. Han visste 
hvor avhengig han var av sin 
himmelske Far og sa at han 
kunne bare gjøre det Faderen 
viste ham!1 

Resultatet av denne erkjen-
nelsen var et liv i bønn. ”Men 
selv trakk han seg ofte tilbake 

til ensomme steder og ba der”, sier 
bibelen i Luk.5:16. Han gikk opp 
i fjellet, enten alene eller sammen 
med disiplene, for å be. Skulle han 
ta viktige avgjørelser, som å velge 
ut de tolv apostlene, var han i bønn 
på fjellet hele natten. Andre ganger 
stod han opp før alle andre for å få 

tid alene med Faderen. I situasjoner 
med press, for eksempel i angst 
for korset, søkte Herren styrke hos 
Faderen i bønn.

Etter tre år med Jesus, hadde tyde-
ligvis apostlene grepet hvor vik-
tig bønn er. Jesus gav dem klar 
beskjed om ikke å gjøre noe, men 
vente i Jerusalem til Ånden kom 
over dem med kraft til å være vitner. 
Denne ventetiden ble tilbrakt i bønn. 
Da Den Hellige Ånd falt på pinse-
dag, skjedde dette i et bønnemøte. 
Resultatet av denne Åndsdåpen 
var at mange mennesker ble frelst 

samme dag. Da apostlene skulle for-
mane de nyomvendte, var en av 
tingene de fikk beskjed om å holde 
fast på bønnene!2 

På denne tiden ble mange mennes-
ker i Jerusalem frelst og helbredet. 
En av dem, den lamme mann ved 
Fagerporten, ble for øvrig helbredet 
i det Peter og Johannes var på vei til 
bønn i tempelet. Denne framgangen 
for evangeliet utløste forfølgelse og 
trusler fra presteskapet. Hva resul-
terte truslene i? Jo, alle de kristne 
kom sammen i bønn. Resultatet 
var en ny Åndsutgytelse, og videre 

Bønn til alle tider

det er noe inne i guds barn som kommuniserer 
med gud! Barnekårets Ånd, som også er bønnens 
Ånd, får oss til å si til gud: far! Pappa!



FOLK 4 - 2006 29

fremgang for evangeliet. 
 Disse eksemplene viser hvordan 
menigheten ble født i bønn. Bønn 
var en sentral del av de første krist-
nes liv og suksess.

Bønn - åndedrettet for den 
kristne
Bønn er på sett og vis åndedrettet for 
oss kristne. Romerbrevet 8:15 fortel-
ler at ”..vi har fått barnekårets Ånd 
som gjør at vi roper Abba, Far! ” Det 
er noe inne i Guds barn som kom-
muniserer med Gud! Barnekårets 
Ånd, som også er bønnens Ånd, får 
oss til å si til Gud: Far! Pappa! Dette 
trenger ikke læres, det er helt natur-
lig for den som er født på ny. 
 Bibelen oppmuntrer oss til å 
”..be stadig”, i 1.Tess.5:17, og å ”be 
til enhver tid, i Ånden”, i Ef.5:18. 
Med andre ord er bønn noe du kan 
praktisere hele tiden, i hverdagen. 
Det handler om en hjerteholdning, 
der du i ditt hjerte er vendt mot 
Herren i livets ulike situasjoner. Du 
trenger ikke vente på at noen skal 
arrangere  et bønnemøte eller til du 
kommer til en spesiell bønneplass. 
Du kan la en stille bønn eller takk, 
stige opp til Far, mens du sitter på 
bussen eller lager middagen.
 Paulus skrev til korinterne at 
Gud hadde kalt dem til samfunn 
med sin Sønn, Jesus Kristus.3 Bønn 
har mange sider og en av dem, og 
en svært viktig en, er fellesskap. Alle 
trenger vi å ha et personlig bønneliv. 
Vi trenger alle, som Jesus, å trekke 
oss tilbake til ensomme steder for å 
be. Jesus underviser oss om ”lønn-
kammeret”. Det er den plassen der 
du er alene med Herren – en uunn-
værlig plass for alle Guds barn.

Praktiske tips
Bønn må læres og bønn krever disi-
plin. Disiplene sa til Jesus, etter å ha 
sett hans bønneliv: ”Herre, lær oss å 
be!” Som svar på denne bønnen gav 
han dem Fader Vår. I Getsemane sa 
Jesus til tre av disiplene, som bare 
ville sove da Jesus sa de måtte be: 
”Ånden er villig, men menneskena-
turen er svak”.  

Siden bønn altså ikke kommer helt 
av seg selv, kan et pratisk tips for å 
komme inn i et godt bønneliv, være 
å dele dine mål med en annen kris-
ten. Dere kan gi hverandre gjensidig 
hjelp ved å holde hverandre ansvar-
lig, slik Jesus gjorde med disiplene i 
Getsemane. 
 For det andre bør du sette deg 
mål. De bør være realistiske. Hvis 
du ikke ber noe særlig i dag, så 
ikke gå for en time bønn om dagen. 
Kanskje ti til tjue minutter daglig er 
en mer realistisk plass å starte.

Begynn bønnestunden med å gi 
takk. Dette er et bibelsk mønster, 
som trekkes fram både i Fader Vår 
og Salme 100. Gå til Ordet for å finne 
ting å takke Herren for. For eksem-
pel sier Salme 106:1: ”Pris Herren 
for han er god, hans miskunn varer 
til evig tid”. Du kan alltid takke Gud 
for Hans godhet, uansett hvordan 
du har det.
 Be i Ånden, dvs. tal i tunger. 
Når du gjør det bygger du deg selv 
opp - du ”kommer på nett” med 
Herren. Tungetale vil gjøre at ditt 
åndelige sanseapparat våkner, og du 
vil lettere vite hva du skal be om på 
norsk.

Sammen i bønn
Som nevnt har bønn flere sider. Vi 
har sett at hver kristen trenger et 
personlig bønneforhold til Gud. En 
annen side er at menigheten ber 
sammen. Jeg tenker ikke da nød-
vendigvis på at hele menigheten 
kommer sammen i et møtelokale til 
et bønnemøte, selv om det er kjem-
pebra om det også skjer. Det bibelen 
viser oss er at felles bønn sammen 
med andre kristne er viktig, og at 
det kan ha veldig mange ulike for-
mer. Jesus snakker for eksempel om 

å komme sammen to eller tre i Hans 
navn. Dette ser vi et eksempel på 
når Peter og Johannes sammen går 
til tempelet ”ved bønnens time”.4 
I noen tilfeller tok Herren med seg 
noen få av disiplene for å be sammen 
med dem.5
 Mulighetene for å be sammen 
er mange. Det kan være bønn i 
familien, bønn med en spesiell bøn-
nepartner, bønn med venner, bønn i 
cellegruppen eller med andre krist-
ne i nabolaget ditt. Det kan være 
faste og avtalte treffpunkter for å be, 

eller det kan skje spontant. La bønn 
sammen med andre bli en naturlig 
del av samværet. Hva er vel bedre 
enn å gjøre bønn til en del av en her-
lig kveld der du sammen med ven-
ner nyter god mat og drikke, latter 
og fellesskap, bryter brødet og ber 
sammen! 

Bønn for å søke Guds ledelse
I bibelen blir vi kjent med Guds 
vilje. Ofte er det slik at Ordet gir 
oss retningslinjer, verdier og prin-
sipper. Likevel er det slik at når vi 
som menigheter og enkeltpersoner 
skal leve ut disse verdiene, så er 
vi desperat avhengig av ledelse og 
visdom. Herren leder sin menighet 
på en pilegrimsferd. Han tar oss 
som et folk inn i dimensjoner vi ikke 
har erfart tidligere. Å opprettholde 
status quo krever lite. Vi kan gå på 
rutinen. Å innta nytt land sender oss 
på kne framfor Herren. 

Bønn er arbeid
”Epafras, som kommer fra deres egen 
menighet, hilser dere. Han er Kristi 
Jesu tjener og kjemper alltid for dere i 
bønn, for at dere skal bli stående, modne 
og fullt visse om alt som er Guds vilje.  
Jeg kan bevitne at han strever og arbei-

Begynn bønnestunden med å gi takk. dette er et 
bibelsk mønster, som trekkes fram både i fader 
vår og salme 100
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der for dere og for dem i Laodikea og 
Hierapolis.” Kol.4:12-14 
 Guds ord taler om ulike slag 
bønn. Når Jesus taler om troens 
bønn i Markus 11, sier han: ”Alt det 
dere ber om i bønnene deres - tro at 
dere har fått det, og dere skal få det.”  
Det er denne type bønn Johannes 
snakker om når han sier: ”Og når vi 
vet at han hører oss hva vi enn ber om, 
så vet vi at vi allerede har det vi har 
bedt ham om”.6 Når vi har bedt denne 
typen bønn – troens bønn – trenger 
vi ikke be mer. Vi vet at vi allerede 
har det.  
 Men i andre tilfeller krever bønn 
utholdenhet. Det er arbeid, akkurat 
slik som Epafras strevde, kjempet 
og arbeidet for de kristne i Kolossæ 
i bønn. Han ba om at de skulle bli 
stående, modne og med kjennskap 
til Guds vilje. Å vokse til modenhet 
skjer ikke på en dag. Det er en pro-
sess, og prosessen må bæres fram i 
vedvarende bønn. 
 Det samme gjelder forbønn for 
mennesker som ikke kjenner Herren. 

Ofte får man lønn etter flere års tro-
fast bønnearbeid. Det du har sådd i 
smerte og med tårer, kan du endelig 
høste med jubel. 

Vær pågående
Jesus forteller oss flere historier der 
poenget er at vi må være pågående i 
bønnene våre. I historien om vennen 
som banker på midt på natten for å 
låne brød, en historie som handler 
om bønn, sier Jesus at mannen får 
brødene fordi han er så pågående!  
Jesus ønsker at vi skal være pågå-
ende overfor Faderen. 
 I en annen historie forteller Jesus 
om en enke som stadig kommer 
fram for en urettferdig dommer for 
å få sin rett. Poenget med liknelsen 
er at vi alltid skulle be og ikke bli 
trette! Tilslutt gir dommeren henne 
den hjelp hun vil ha fordi hun bryr 
ham slik, og ikke gir opp. På samme 
måte vil Herren at vi skal vise pågå-
ende utholdenhet!

Bruk Guds Ord når du ber
Gud svarer på bønner som er etter 
hans vilje. Dette vil si at vi må be 
i samsvar med hans ord og i sam-
svar med hans vesen og natur. Det 
er derfor en god og bibelsk ting 
å be Guds ord og løfter tilbake til 
ham. I bibelen finner vi flere eksem-
pler på dette. Abraham appellerte til 
Gud om ikke å ødelegge Sodoma og 
Gomorra fordi det ikke kunne være i 
samsvar med Guds rettferdige natur 
å ødelegge de rettferdige med de 
ugudelige. Abraham er svært fri-
modig overfor Gud når han sier: 
”Det er da ikke din vis å gjøre slikt, å 
la rettferdige dø sammen med ugude-
lige, så det går den rettferdige likedan 
som den ugudelige. Nei, det er ikke din 
vis! Han som er hele jordens dommer, 
skulle ikke han gjøre det som rett er?” 
1.Mos18:25.
 Moses er et annet eksempel. 
Han gjør forbønn for Israelsfolket og 
ber Gud spare det. Hva er argumen-
tene som han bringer fram for Gud? 
Jo, de løftene Gud har gitt Abraham, 
Isak og Jakob. Moses ba Guds eget 
ord tilbake til Gud.

Bønn setter Guds vilje i verk
I Fader Vår lærer Jesus oss å be om 
at Guds vilje skal skje på jorden slik 
som i himmelen. Gjennom våre bøn-
ner kan vi være med å sette dette 
i verk. Som vi har sett skjer dette 
ved at vi lever i et tett fellesskap 
med Gud vår far og ved at vi står 
sammen med andre kristne i bønn. 
Det skjer også når vi lærer oss å bli 
utholdende og pågående i våre bøn-
ner, og ved at vi minner Gud om 
hans løfter. Da kan vi være med og 
fremme Guds planer – i våre egne 
liv, i vår familie, nabolag og sam-
funn.  Våre bønner kan være med å 
endre nasjoner!

1  Joh.5:19
2  Apg.2:42
3  1.Kor.1:9
4  Apg.3:1
5  Luk.9:28
6  1.Joh.5:15

jesus forteller oss flere historier der poenget 
er at vi må være pågående i bønnene våre

t e k s t 

Per-Arne Gjerde 
per.arne.gjerde@ 

kr istent-fe l lesskap.no
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-Du kan lage spagetti eller 
pannekaker. - Ja, eller grøt 
….. eller du kan invitere til 
spleiselag. - Har du lite, kan 
du invitere til spleiselag! 
De tre venninnene snakker 
i munnen på hverandre av 
bare iver. Vi har sjelden hørt 
så mange kreative og enkle 
menyer som kan gi anledning 
til å samle venner omkring 
bordet i all enkelhet.

Maria Grønner, Anne 
Guro Tretteteig og Anna 
Ånderå er alle studenter 

i 20-årene, en aldersgruppe som ofte 
er mest opptatt av seg selv. Det er 
derfor litt spesielt å høre hvor opp-
tatt de er av å inkludere andre men-
nesker i livene sine.

Vinne venner

Åpent hus
- I menigheten vår, Kristent 
Fellesskap, har det en tid vært fokus 
på å bruke hjemmene våre på en 
måte som gir mennesker anledning 
til å se og oppleve det Gud gjør i 
livene våre. Så de siste 6 månedene 
har vi gått 
i gang med 
å prøve ut 
dette med 
”åpne hjem 
og åpne 
kjøleskap”, 
sier Maria.
 
Jentene har en travel hverdag med 
studier og andre oppgaver. For å 
kunne treffe alle tre på én gang, 
måtte vi møtes en tidlig morgen-
stund. Maria er ikke ferdig med 
frokosten enda, hun prater inni-
mellom munnfuller av yoghurt og 
müsli.

 
Vi får høre om stadige vennetreff, 
både planlagte og helt improviserte 
- med egne venner og venners ven-
ner.  Etter som flere og flere har nytt 
godt av mat og trivelig atmosfære, 
er det også ofte noen som bare stik-
ker innom.

Matpenger og 
menyer
- Hva med 
matbudsjettet? 
undrer vi. - Det 
har aldri vært 
noe problem. 
Vi bruker det vi 

har, sier Anne Guro. Ofte spør folk 
om de skal ta med noe, for eksempel 
et pålegg, hvis vi inviterer til kvelds-
mat. Det synes vi er helt greit, det gir 
folk en opplevelse av å være invol-
vert. Det hender også at vi ringer til 
noen og spør om de kan ta med noe 
som vi mangler. 

Å bruke hjemmene våre på 
en måte som gir mennesker 
anledning til å se og oppleve 
det gud gjør i livene våre
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  Andre 
ganger inviterer vi til splei-

selag. Vi kan bestemme oss for å ha 
taco til middag, og så ber vi andre ta 
med seg noe av det som trengs. - Og 
da får vi ofte rester, sier de leende. 
- Rester er supert, mener Maria. - Da 
kan vi invitere noen andre. Det er 
mye man kan lage av rester.

Besøkende tar del i oppgavene
Det er heller ikke noe problem med 
matlagingen forteller de. - Det er 
alltid noen som liker å lage mat og 
som trår til når vi er sammen. Og 
vi lærer, sier Anna. - Eller vi invite-
rer noen til å komme og lage mat. 
- Inviter noen som har en spesialitet,  
sier Anne Guro lurt.
  - Nettopp dette at de som 
kommer får være involvert i de prak-
tiske oppgavene når vi er sammen 

har stor betydning. mener Anna. 
- Det er lettere å bli kjent, lettere å 
føle seg som en del av gruppen og 
lettere å være seg selv når en står 
midt i oppvasken eller noe sånt.

Ønsker at Gud skal oppleves
Men det er ikke bare det praktiske 
og det som er på bordet jentene er 
opptatt av. Det er andre ting de 
vil at gjestene skal få smake. - Vi 
ønsker at de av våre venner som 
ikke kjenner Gud, skal få oppleve 
hans nærvær og bli møtt av ham.  
Vi vil at de skal få smake hans 
godhet og etter hvert kanskje 
selv lære ham å kjenne.
 Vi får vite at de stadig søker 
Gud i bønn for det som skal 
skje i huset deres. Maria for-
teller: - Vi ber om at Gud 
skal beskytte oss fra egne 
opplegg og at han skal lede 
oss i det som er hans vilje.  
Det gjør det enkelt. Ikke at 
vi alltid sitter med slagpla-

nen klar, men heller at Gud viser 
oss etter hvert hva vi kan gjøre. Ofte 
ser vi mer i etterkant hvordan han 
har ledet oss. På forhånd – eller i 
øyeblikket - er det ikke alltid like 
klart.  - Det er også viktig for oss at 
vi får gjøre det vi gjør i Guds kraft, 
ellers er det lett for å slite seg ut, leg-
ger Anne Guro til.

Slitsomt?
Ja, vi lurer jo på om ikke det blir 
slitsom i lengden med så mye folk? 
Men nei, det synes de ikke. - Sliten 
av folk? Før – ja! Men i dag – det tar 
ikke på et gram! sier Maria. - Noe av 
nøkkelen er at vi ikke ser på oss selv 
som verter, skyter Anne Guro inn. 
- Og hvis vi er litt energiløse, går det 
fint å slange seg i en sofakrok - både 
for oss selv og besøkende, bemerker 
Anna.

Tilbakemeldinger
Åpne dører og åpne liv har altså ført 
til at ganske mange igjen og igjen 
kommer innom til ulike sosiale hap-
peninger hos de tre studentene. Nå 
vil vi høre hva slags tilbakemeldin-
ger de får. Hva det fører til. - Vi får 
stadig høre at det er så fin atmosfære 

her – at det er så godt å være her, 
begynner Anne Guro. - Folk sier 
også at de synes det virker som vi 
har det så bra. De vet ikke alltid om 
de selv ønsker å leve slik, men de 
blir både tiltalt og overrasket over 
måten vi lever på, fortsetter Anna. 
 - Men folk blir jo værende her 
da. Gjesterommet er alltid fullt. De 
samme kommer igjen og igjen. De 
som kommer innom en liten tur før 
de skal på kino, blir værende hele 
kvelden – vorspiel blir til helaften, 
sier Maria spøkefullt, og hun fort-
setter: - Det virker som livene våre 
formidler noe som folk egentlig vil 
ha. 

Livet forkynner mer enn ord
Jentene forteller at det er det de 
ønsker, at livene deres skal fortelle 
noe om Guds godhet. Ord bruker de 
bare når folk spør. - Og alle spør jo! 
sier Maria smilende. - De spør om 
alt mulig. Praktiske ting som ”hvor-
dan fikk dere dette huset”. Eller om 
åndelige ting som ”hvordan ble du 
frelst”. Folk blir nysgjerrige. De vil 
høre om Gud, de vil høre om menig-
heten, om livet, gjestfriheten – som 
sagt, alt mulig.

Forandring
Gradvis bygges fordommer ned, 
oppfatninger og holdninger endres, 
hjerter åpnes, nye spørsmål dukker 
opp. - Det har vært et spennende 
halvår. Nå er vi spent på hva som vil 
skje videre, sier de. 

De bare gjør det!
Og - det er faktisk vi også. De tre 
unge kvinnene utstråler en utrolig 
entusiasme og glede over ”livssti-
len” de er i ferd med å prøve ut. 
De er ikke begrenset av den vanlige 
tanken om at alt bør være perfekt i 
huset før man inviterer noen – eller 
i hvert fall nesten. De har bare åpnet 
opp, de lar det stå til, de gir Gud en 
sjanse til å bruke hjemmet deres. De 
bare gjør det!

t e k s t 

Bjørg Kr ist ing
bjorg.kr ist ing@ 

kr istent-fe l lesskap.no

jentene forteller at det er 

det de ønsker, at livene 

deres skal fortelle noe om 

guds godhet. ord bruker 

de bare når folk spør
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Folk som kjenner Gud, er ikke 
opptatt av høytider og hel-
ligdager. De lever hele livet 
for Jesus og feirer nåden og 
frelsen hver dag. De benytter 
gode anledninger til felles-
skap med kristne og ikke-
kristne, og de elsker å gjøre 
godt for andre. Jula gir mange 
muligheter for det. 

Vi kan like godt innrømme 
det: julefeiringa er for oss! 
Det er helt unødvendig å 

drasse fram julekrybba og Jesus-bar-
net i et forsøk på å legitimere kjø-
pefest og etegilde. Vi trenger ingen 
unnskyldning for å kose oss! ”Gud 
har gitt oss rikelig av alle ting, for at vi 
skal nyte dem.1” Jula er en kjempegod 
anledning til fellesskap med slekt 
og venner. Jesus er absolutt ikke 
opptatt av at vi skal holde bursdags-
selskap for ham, men heller at vi 
gir ham plass i våre liv og tar imot 
frelsen han kom for å gi oss. Da blir 
det naturlig å feire ham hele året! Vi 
trenger ikke lure på hva han ønsker 
seg og hvordan vi skal hylle ham, 
for det har han fortalt oss i Boka si. 

Tjene Gud med glede
Gud innførte 5 ofringer og 7 fester 
for israelsfolket. Deres gudsdyrkelse 
skulle være prega av glede. Det som 
imidlertid skjedde igjen og igjen var 
at når de fikk overflod, forlot de 
Gud og tok æra sjøl. De glemte at 
det var Herren som hadde gitt dem 
kraft til å vinne rikdom2. ”Du tjente 
ikke Herren din Gud med glede og av 
hjertens lyst da du hadde rikelig av alt” 
anklaget Gud dem3.
 Gud er en god far som arran-
gerer fest når noen vender om4. 
Sønnen som hadde forlatt familien 
for å leve sitt eget liv, og som brukte 

opp arven på nytelser, ble tatt imot 
med åpne armer da han kom hjem 
igjen. Han fikk nye, fine klær og ring 
på fingeren. Faren slaktet gjøkalven 
og dro i gang fest med musikk og 
dans. Det var Jesu beskrivelse av 
Gud. ”Og så begynte festen og gle-
den” sier bibelen. Det står ingenting 
om at den slutta.

Religionen er en festbrems
I historien Jesus fortalte om den 
hjemkomne sønnen, var det en 
annen sønn. Selv om han hadde vært 
hjemme hele tida og holdt alle sine 
plikter, var han like ”bortkommen”, 
han. Han kjente ikke Fars hjerte, og 

hadde ikke lært å feire nåden. ”Alt 
mitt er ditt. Men nå skal vi holde fest 
og være glade” sa Faren. 
 
I Norge har vi hatt mye kristen reli-
gion, men sett få uttrykk for over-
naturlig Jesus-glede. ”Den som er 
gladlynt, har stadig fest”, sier bibelen5. 
Når vi blir kjent med Gud, blir vi 
gladlynte, og bruker anledningene 
til å feire. ”Du gir meg større glede i 
hjertet enn andre har når de har over-
flod av korn og vin”, synger David i 
en av salmene6. ”Gleden i Herren er 
deres styrke.7” Den gir oss evne til å 
møte motgang og press med indre 
motivasjon.

La jula bli en Jesus-fest!

gleden over å gjøre noe for andre, varer atskillig 
lenger enn smaken av ribbefett og julekaker   
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Fra vaffelkristne til  
spagettikristne
Gud gleder seg når vi overgir hele 
livet til Ham. Sann gudsdyrkelse er å 
blande Ham inn i alle deler av livet. 
Tilbedelse er ikke en religiøs øvelse 
på et møte, men en livsstil. Vi kan 
glede Gud med våre holdninger og 
handlinger. Gud blir kvalm av reli-
giøse fester som ikke har utgangs-
punkt i et indre liv8. Han vil ha gud-
skjennskap, ikke offer9. Gud vil ikke 
at vi skal være ”vaffelkristne” som 
deler livet vårt inn i ruter, men spa-
gettikristne der alt henger sammen 
og Jesus er hovedingrediensen.   

Jula er en god anledning
Folk som kjenner Gud, er ikke opp-
tatt av høytider og helligdager10. 
De lever hele livet for Jesus og fei-
rer nåden og frelsen hver dag. De 
benytter gode anledninger til felles-
skap med kristne og ikkekristne, og 
de elsker å gjøre godt for andre. 
 Mange nordmenn blir litt små-
religiøse rundt jul. Det gir mange 
anledninger til å snakke om Jesus og 
det gode livet. Noen er i modus for 
å gå på en julegudstjeneste. Hvorfor 
ikke invitere folk på en alternativ 
gudstjeneste der evangeliet og ekte 
Jesus-liv kommer tydelig fram? 
Viktigere er det imidlertid å bruke 
mulighetene til den gode samtalen 

rundt et godt måltid. En fersk his-
torie om et hverdagsunder, gjør inn-
trykk. ”Har du lyst til å høre noe jeg 
opplevde nylig?” kan være en god 
innledning til en spennende samtale. 
Å tenke gjennom hva vi kan fortelle 
og øve litt på å dele evangeliet på en 
naturlig måte, er en god investering 
i mennesker vi skal møte. 

Jesus-meditasjon
Juleferien passer ypperlig til å sette 
av ekstra tid til å være aleine med 
Jesus. Noen timer i bønn over en 
åpen bibel, lader batteriene som 
ingenting annet. Det beste valget 
er å sette seg ned ved Jesu føtter og 
lytte til ham. I følge Jesus selv, er det 
det ene som er helt nødvendig11. Å 
bruke tid til bare å være sammen 
med Ham, gir et godt skyv til kom-
munikasjon med Den Hellige Ånd i 
en travel hverdag. Bevisstheten om 
hva Gud vil med oss og hva vi skal 
prioritere, gjør oss mer effektive og 
beskytta mot stress. Da slipper vi å 
brenne ut i det nye året.  

Den rettferdige sprer velsignelse 
Å kutte ut alle julegavene for å gi 
pengene til de fattige, åpner som 
regel ikke for å dele Guds godhet 
med familie og venner. Det er flott 
å kunne glede dem vi er glade i ved 
å gi gjennomtenkte gaver. Et visst 

måtehold og bevisst pengebruk, ska-
der derimot ikke. Å sammenligne 
verdien på gaver, er ikke en kon-
struktiv syssel. Gud vil fri oss fra 
tanken på hva folk måtte mene om 
alt mulig. 
 Spør vi Herren, vil han helt 
sikkert åpne øynene våre for reelle 
behov rundt oss. Vi trenger ikke 
overlate omsorgen for ensomme og 
trengende til Frelsesarmèen, men 
det er flott å gi en skikkelig gave 
til de fattigste i vårt eget land eller 
i land hvor fattigdommen er mye 
større. Jesus sa at det vi har gjort 
mot en av hans minste, har vi gjort 
mot ham. Snakker vi med barn eller 
barnebarn på forhånd, syns de sik-
kert at det er greit at de får 10 gaver 
i stedet for 15 i år, slik at vi har noe å 
gi til de virkelig fattige som kanskje 
aldri har fått en julegave. Dessuten 
blir det litt bedre plass på barnerom-
met som sikkert er fullt av leker fra 
før. 
 Hvorfor ikke invitere noen som 
er aleine i jula? Hva med å gi en 
gave til noen som er nyskilt og alei-
ne? Kanskje vi skulle be noen naboer 
over på kaffe? Kjenner vi noen inn-
flyttere som ikke har familie i områ-
det? ”Én strør ut og får likevel mer, en 
annen er gjerrig og må enda lide nød”, 
sier Guds Ord12. 
 Gleden over å gjøre noe for 
andre, varer atskillig lenger enn 
smaken av ribbefett og julekaker.    

1   1. Timoteus 6,17
2   5. Mosebok 8,17-19
3   5. Mosebok 5,47
4   Lukas 15
5   Ordspråkene 15,15
6   Salme 4,8
7   Nehemja 8,10
8   Jesaja 1,13-15
9  Hosea 6,6
10   Kolosserne 2,16-17
11 Lukas 10,42
12 Ordsp 11, 24

Hvorfor ikke invitere noen som er aleine i jula? 
Hva med å gi en gave til noen som er nyskilt og 
aleine? kanskje vi skulle be noen naboer over på 
kaffe?

t e k s t 

Knut Gudergod
Osland

www.gudergod.no
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Kristne fra ulike menigheter 
i Tromsø har sett at bønn har 
rørt ved Guds hjerte og ført 
til framgang og velsignelse 
for byen.

Bønnens makt er et overvel-
dende og fascinerende mys-
terium vel verdt å involvere 

seg i. Vi er både forundret, inspirert, 
ydmyke og enormt begeistret for 
hva Gud gjør som svar på bønn i 
Tromsø.

Født i Guds nærvær
Det tverrkirkelige bønnearbeidet i 
Tromsø ble startet i 1999 av fire kvin-
ner fra fire ulike menigheter. Det ble 
født fram gjennom tid i Guds nær-
vær, og hovedtanken var betjening 
av byen knyttet til bønn for byens 
konkrete behov. 
 
Kursen for arbeidet ble staket ut 
etter et par vers fra bibelen: Jeremia 
29:7 ”Se til at den byen som jeg har ført 

Gud er satt på saken
dere bort til, må ha fred og fremgang, og 
be til Herren for den! For når det går den 
vel, går det også dere vel” (1978 utga-
ven) og 2. Krønike 7:14 ”Hvis da dette 
folket som 
mitt navn er 
nevnt over, 
ydmyker seg 
og ber, søker 
meg og ven-
der om fra 
sin onde ferd, 
så vil jeg høre i himmelen, tilgi folkets 
synder og lege deres land” (1978 utga-
ven).

Kontakt med offentlige  
instanser
Det er etablert regelmessig kontakt 
mellom bønnenettverket og ulike 
offentlige instanser som kommu-
nen, politiet, universitetssykehuset, 
sosialmedisinsk senter og familie-
vernkontoret. Via denne personlige 
kontakten kommer byens reelle og 
aktuelle behov fram, noe som gjør 
at det hver vår og høst kommer nye 

lister med konkrete bønnebehov og 
bønnesvar. Bønnelistene blir brukt 
på gudstjenester/møter, i de to 
ukentlige morgenbønnsamlingene, 

i den måned-
lige bønne 
og lovsangs-
samlingen i 
D o m k i r k e n 
samt i lønn-
kammerbønn.

Representanter fra ulike instanser har 
vært innom Domkirkesamlingene 
for å gi tilstandsrapport angående 
bønnebehovene.

Under en åpen himmel
Slik som vi opplever det, har dette 
bønnearbeidet tydelig rørt ved Guds 
hjerte. På en helt uforklarlig måte 
virker det som om Guds favør hviler 
over arbeidet og at byens velferd 
øker. Ordspr. 11:11a ”Ved de opprik-
tiges velsignelse blir en by opphøyd” 
(1988 utgaven). De konkrete bønne-
svarene er mange og overveldende.

vi er både forundret, inspirert, 
ydmyke og enormt begeistret 
for hva gud gjør som svar på 
bønn i tromsø
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Mandela-konserten –  
stor suksess
Mandela-konserten, som vi hadde på 
bønnelisten, ble virkelig en suksess 
for byen. På forhånd var interessen 
laber og folk hadde liten tro på arran-
gementet. Arrangementskomitèen 
fikk mye kritikk og negativ respons. 
Noen av oss som ba, ønsket å gi 
uttrykk for at vi stod med dem og 
var for dem. Vi bakte derfor en kake 
for å oppmuntre litt. Da vi oppsøkte 
dem, med kaken i en boks, spurte 
de ironisk om det var en bombe. 
Stemningen steg da vi kunne for-
sikre om at det bare var en kalori-
bombe.
 I prosessen videre la ting seg 
til rette på utrolig vis. De fikk posi-
tiv respons på invitasjonene fra de 
største artistene. Mandela selv ville 
også komme til konserten, noe han 
sjelden gjør. Vi ba spesielt for billett-
salget – og alt ble utsolgt. Ikke minst 
ba vi for været. Det hadde vært 
utrolig dårlig vær en lang periode 
og utsiktene videre var ikke bedre 
– inntil dagen før. Etter hva vi forsto, 
endret et lavtrykk plutselig retning. 
Det var helt uventet. Da dagen kom, 
våknet vi til strålende vær.
 
I ettertid kunne det konstateres at 
konserten hadde vært vellykket ned 
til minste detalj. Bildene fra konser-
ten og regionen gikk ut til 50 land. 
Artistene skamroste både arran-
gementet og byen, og Tromsø ble, 
som første by i verden, utnevnt til 
’Mandela ambassadør by’ i arbeidet 
mot HIV og AIDS. Avisene var fulle 
av leserinnlegg fra begeistrede men-
nesker, og selv ikke-kristne mente at 
Gud måtte ha en finger med i spillet 
– når dette til de grader ble tidenes 
suksesskonsert.

Andre bønnesvar
Ellers har vi sett at kommuneøko-
nomien i Tromsø har hatt en posi-
tiv utvikling og en hel del prosjek-
ter er gjennomført på en optimal 
måte.  Vi kan nevne bygging av 
natthjemmet for bostedsløse, narko-
beslag og byggingen av det nye råd-

huskvartalet. Dessuten ble Tromsø 
den første kommunen i landet som 
oppnådde full barnehagedekning. 
Svarlisten er lang 
og diverse aviso-
verskrifter fortel-
ler om konkrete 
endringer etter at 
”Gud er satt på 
saken”, et uttrykk 
som ble brukt i en 
reportasje avisen 
Nordlys hadde 
om bønnearbeidet. Ordfører Herman 
Kristoffersen og rådmann Stein 
Rudaas viser tydelig takknemlighet 
for bønnearbeidet, og har åpnet opp 
for at torsdagsmorgenbønnen hol-
des i formannskapssalen i det nye 
rådhuset.

Ingen metode
Det er viktig å presisere at det som 
skjer i Tromsø ikke må bli sett på 
som noen bønnens ABC-metode for 
hvordan nå ut til byer. Dette har 
fungert i Tromsø, men Guds tanker 
for en by/tettsted kan være ulike 
fra plass til plass. Det gjelder å gripe 
den veien som Gud viser, og la vik-
tige nøkler som enhet, ydmykhet og 
fokus på uselvisk bønn for byens ve 
og vel være rådende. Gud har videre 
planer for arbeidet i Tromsø også, og 
fase 1 av bønnearbeidet ser ut til å 
snart være avsluttet. Fase 2 står for 
tur, og det blir spennende å se hva 
som skjer, for ”Gud er på saken!”

For mer informasjon, se: 
www.lovsangogbonn.org
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Arbeiderpartiordfører i Trom-
sø, Herman Kristoffersen, 
gir kristne sin velsig-
nelse til å drive bønnear-
beid for byen i rådhuset.  

De kristne i Tromsø fikk invi-
tasjon fra byens ordfører 
om å bruke rådhuset til 

bønnearbeid. Det er gjennom bøn-
nenettverket ”Sammen i lovsang og 
bønn for Tromsø” de kristne i byen 
engasjerer seg i bønn. Det felleskrist-
ne arbeidet har til hensikt å være 
en arena for å samle og inspirere 
mennesker fra alle kirker og menig-
heter til forbønn for Tromsø by. 

– Vi har vært samlet til dette bøn-
nefellesskapet helt siden 1999. Siden 
da har vi stått i regelmessig kon-
takt med mange forskjellige offent-
lige instanser. Disse har kommet 
med bønneemner som vi har bedt 
for, sier lederen i bønnefellesska-
pet Margritt Brustad til Magazinet. 
 
–Som en del av dette bønnearbeidet 
har vi regelmessig kontakt med ord-
fører, Herman Kristoffersen, som har 
gitt oss bønneemner som angår byen.  
 
– For noen år tilbake spurte vi om 
vi kunne få lov til å ha morgenbønn 
i rådhuset, noe vi fikk lov til. Vi 
ønsket med dette å bryte noen gren-
ser ved å få kristne ut av kirkebyg-
gene for å bli synlige i samfunnet. 
Dette handler nemlig også om å 
synliggjøre bønnens kraft i samfun-
net, og at vi som menighet kan 
være med å betjene byen og dens 
problemer, sier Brustad fornøyd.  
 

Ordfører i Tromsø, Herman Kristoffersen, setter pris på 

Margritt Brustad og de kristnes engasjement i Tromsø. 

Samles til bønn  
i Tromsø Rådhus

– Vi spør folk slik Jesus gjorde; ”Hva 
vil du jeg skal gjøre for deg.” Vi vil 
nemlig vite hvor skoen trykker, så det 
blir jo litt på byens premisser dette. 

Samles i formannskapssalen
I det gamle rådhuset i byen var de 
kristne fast inne til bønn, men dette 
huset ble revet. Siden da har bøn-
nenettverket vært samlet andre ste-
der. Før jul stod imidlertid Tromsøs 
nye rådhuset klart og nå var det 
ordføreren som kom med invitt.  
  
– Det var i en samtale med ordfører 
Kristoffersen at han foreslo at vi igjen 
kunne komme tilbake til formann-
skapssalen å ha regelmessige bøn-
nemøter. Her samles vi nå til bønn 
en gang i uka på morgenkvisten.  
 – Vi kontakter ordføreren tre 
ganger i året og ber om et møte 
hvor vi får nye bønneemner og pra-
ter om de bønneemnene som har 
stått på lista. Det samme gjør vi 
med sykehus, politi, rektorer på sko-
ler og flere andre instanser i byen. 
 – Bønnelister som er basert på 
samtaler med disse instansene blir 
igjen levert ut til om lag 350 mennesker.  
 
– De som mottar bønnelistene er alt 
fra katolske nonner til pinsevenner 
og karismatiske menigheter, forkla-
rer Brustad som sier hun opple-
ver mye positive tilbakemeldinger.  

– Blant dem er ordfører Hermansen 
som hele tiden vært veldig positiv. 

Liker kristent engasjement
Ordføreren selv bekrefter overfor 
Magazinet at han er fornøyd med 
de kristnes engasjement i byen. 
 – Jeg syntes alle som vil bidra 
positivt er velkommen til rådhuset 

vårt. Rådhuset er byens hus, så det er 
bare hyggelig at folk kan bruke det.  
 
– Det er jo ikke skadelig at folk 
engasjerer seg og ønsker det beste 
for byen og samfunnet vårt. Jeg 
syntes det er koselig at kristne 
kan stå sammen, det skaper god 
stemning i huset, sier Hermansen. 

– Tror du det har noe for seg at de 
ber for byen?
 – Ja, det tror jeg. At kristne 
engasjerer seg i byen overfor de som 
trenger både en hjelpende hånd og 
omtanke, er bra. Jeg tror de positive 
vibrasjonene som folk måtte se i dette 
er bare av det gode. Det kan i alle 
fall ikke skade noen, ler ordføreren.  
 
– Du er ordfører for Arbeiderpartiet, 
og kristne har ikke vært godt vant 
med så veldig positiv linje fra den kan-
ten, men du går i en annen retning? 
 
– Man må være litt tolerant, jeg 
syntes toleranse er viktig. Dessuten 
tror jeg man må benytte seg av all 
den positive energien som måtte 
finnes for å hjelpe til med å drive 
gjennom et bedre samfunn. Det 
kan være komplisert og vanskelig 
å leve fra før, så om noen vil skape 
noe med bønn, er det bare positivt.  
 
– En må ikke late som om det ikke er 
en dimensjon som folk er opptatt av. 
Man er det!, og da er det viktig at de 
får sjansen til å gjøre det de gjør, sier 
Tromsø ordføreren til Magazinet.  

tekst: Raymond Haslien  
foto: Øyvind Gustavsen 

magazinet 9.juni 2005



�8 Tema: Fire kjennetegn på Sunt kristentliv

Fra et land herjet av borger-
krig flyktet hun fra volden og 
fant tilflukt i fredelige Norge. 
Nå er det gått tolv år siden 
”Devine” som tiåring kom 
bort fra sin familie, sammen 
med sin niårige bror. 

Drapsmenn, utstyrt med 
macheter og stokker, hadde 
kommet stormende inn i 

huset deres for å likvidere familien. 
De to søsknene ble tatt til fange 
og låst inn i et lite skur sammen 
med noen andre fra samme stamme. 
Det viste seg at drapsmennene ikke 
ønsket bryet med å drepe dem med 
en gang, men de samlet opp flest 
mulig folk i skuret for å kunne drepe 
alle samtidig når det ble kveld…

Sommerfugl i 
vinterland
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“Devine” vokste opp i en familie 
preget av omsorg og samhold inntil 
konfliktene førte henne på flukt. Det 
er først og fremst stammekonflikten 
mellom hutuene og tutsiene som 
gjør Burundi til et vanskelig land å 
bo i. Filmene som er blitt vist på nor-
ske kinoer siste året fra folkemordet 
i Rwanda, nabolandet til Burundi, 
vekker sterke minner hos ”Devine”. 
Burundi er en del av de samme 
konfliktene og også i Burundi er 
hundretusener av mennesker blitt 
massakrert. 
 ”Devine” har fått oppholdstil-
latelse i Norge og har etablert seg i 
egen leilighet på Østlandet. Hun har 
fått mange nye venner og går nå på 
skole for å fullføre sin utdannelse. 
Med takknemlighet og glede fortel-
ler hun at Gud har forandret livet 
hennes!

Et forandret liv
I samtale med henne kommer det 
fram hvordan livet hennes er blitt 
helt forandret etter at hun kom til 
Norge. Hun nyter å leve i et frede-
lig land og har fått en ny tro. Hun 
er blitt en kristen og sier at det 
føles som om hun er blitt en helt ny 
person! Hun kom til en helt ny del 
av verden og fikk se en annerledes 
måte å leve og tro på som gjorde 
inntrykk på henne. Hun hadde også 
tidligere kalte seg for en kristen, 
selv om hun nå ser at hun ikke for-
stod hva det betydde å leve som en 
kristen. Mennesker hun ble kjent 
med i Norge hadde fellesskap med 
Gud, de ønsket å gjøre Guds vilje, 
og de levde ut sin tro i praktiske 
handlinger med å hjelpe mennesker.  
Dette gjorde slikt inntrykk på henne 
at hun forandret mening og gav 
livet sitt til Gud. Hennes verdier har 
forandret seg totalt, og hennes første 
prioritet er nå Gud. Han kommer før 
alt annet, sier hun.

Regn fra himmelen
Den ettermiddagen hun og hennes 
bror ble tatt til fange, åpnet him-
melen seg og regnet plasket ned. 
”Devine” beskriver det som det 

kraftigste regnvær hun noen gang 
hadde sett. Luften var helt hvit av 
alt regnet. Fangene i skuret så dette 

som en anledning til å rømme. De 
kom seg ut og la på sprang, men ble 
raskt innhentet av drapsmennene 
som gikk løs på rømlingene. Alt ble 
svart, og når “Devine” våknet til liv 
igjen var hun ikke sikker på om hun 
var levende eller død. Hun fant seg 
selv i en haug av lik med blod over 
alt og som et under fant hun også sin 
bror, og de la på sprang. De sprang 
helt til mørkets frambrudd. 
 De overlevde i over en uke ved 
å oppholde seg i sumpene. Der holdt 
de seg i ro om dagen, mens de om 
natten forsøkte å finne noe frukt for 
å stille den verste sulten. De måtte 
drikke av sumpvannet der det fløt 
ille tilberedte lik over alt. Når hun 
tenker tilbake, er hun overbevist om 
at Gud sendte det kraftige regnværet 
akkurat den dagen og berget dem.

Bønn også for fiender
Bønn har for ”Devine” blitt en natur-
lig måte å ha kontakt med Gud på. 
Hun forteller at hun alltid snakker 
med Gud og at hun ber når hun 
går til bussen, når hun lager mat, 
når hun er i dusjen... Hun ber alltid 
når det er noe hun ønsker å snakke 
med Gud om. Hun forklarer ivrig 
at selvfølgelig er hun klar over at 
Gud vet alt, men hun er overbevist 
om at Gud ønsker at hun skal kom-
munisere med han fordi bibelen sier: 
”Kom til meg alle dere strever og 
bærer tunge byrder for jeg vil gi dere 
hvile.” 
 ”Devine” har selv funnet hvile, 
og forteller at hun ser veldig mange 
behov og ber derfor mye. Hun ber 
for sine venner og hun ber for de 
som lider. For de som dreper og gjør 
urett ber hun om at de skal komme 

til seg selv og forstå hva de gjør, slik 
at uretten kan bli stoppet. 

”Devine” sier at bønn er en natur-
lig del av hennes liv og at når hun 
ber til Gud, vet hun at hun deler sin 
bekymring med en person som har 
makt til å gjøre noe med situasjonen. 
Hun er overbevist om at han lytter 
til hennes bønn og at han har makt 
til å gjøre forandring i situasjonen 
hvis det er etter hans vilje. Han er 
Gud og vet best og han kan lage vei 
der det ikke finnes noen vei. 

Bitterhet eller tilgivelse
I alle de ti årene som er gått siden 
”Devine” hadde sine grusomme 
opplevelser, har hun levd men en 
smerte i livet. For henne gikk det 
ikke an å glemme det vonde som 
skjedde, eller ugjerningsmennene. 
De hadde jo vært deres egne naboer 
og tidligere venner av familien, og 
det var helt utelukket at hun skulle 
kunne tilgi noe så utilgivelig! 
 ”Devine” forteller at etter hvert 
som hun lærte Gud å kjenne og for-
stod sannhetene i bibelen, skjønte 
hun at Guds vilje for henne var at 
hun skulle tilgi. Hun kjempet lenge 
helt til hun til slutt overgav alt til 
Gud og bad Han om å ta det hun 
ikke greide å gi fra seg, og overgav 
straffen til Gud. 

Etter at jeg fikk nåde til å tilgi har 
jeg opplevd en frihet og glede i livet 
som aldri før, stråler hun! ”Devine” 
framstår nå som en lykkelig, trygg 
og livsglad ung kvinne og bare arre-
ne etter machetene vitner om de 
grusomheter hun har opplevd.

Hun nyter å leve i et fredelig land og har fått en 
ny tro. Hun er blitt en kristen og sier at det føles 
som om hun er blitt en helt ny person!

t e k s t 
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