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Tema: Velg det beste

det er bare jesus 
som vet hvordan 
livet skal leves. 
derfor skriver vi  
om hvordan du 
kan oppleve hans 
fantastiske liv ved  
å si ja til de valgene 
han ber deg om

I de siste ukene har klimautfor-
dringene satt politisk dagsorden 
i Norge. Politikerne kappes om 

å være mest mulig handlekraftige i 
møte med trusselen om global opp-
varming og store klimaendringer. 
Mange stiller spørsmål ved om hus 
og veger tåler de utfordringene som 
bebudes med mer nedbør, skiftende 
vinder og høyere vannstand. Selv om 
det er delte meninger både om omfan-
get av og årsaken til den globale opp-
varmingen, viser denne diskusjonen 
at det har enorm betydning hvordan 
vi bygger, for vi vil møte utfordringer 
vi ikke ser i øyeblikket. 

Men det skjer også store forandringer 
i kulturen vi er en del av. Måten folk 
tenker på er i stor endring. Mens det 
før var en del av oppveksten å kunne 
noen salmer og bibelvers, blir det 
i dag av mange sett på som utidig 
påvirkning, ja til og med indoktrine-
ring. Folk vil ha raske svar og enkle 
løsninger som føles godt for oss som 
enkeltmennesker. 

Midt i denne usikkerheten og kao-
set løfter vi fram Jesus Kristus som 
grunnvoll i livet for alle mennesker. 
Og fordi vi står fast på klassiske bibel-
ske sannheter, går vi fra å være kon-
servative til å bli radikale. For mens 
verdiene rundt oss drifter på relativis-
mens og humanismens bølge, står vi 
fast på Jesus Kristus som grunnvoll.  

Derfor vil du i dette nummeret av 
FOLK lese om gode valg og betyd-
ningen av en grunnvoll bygd på Jesus 
Kristus. Vi skriver om hvor viktig det 
er at de som tar imot Jesus får en god 
start på livet, slik at de kan vokse og 
bli sterke og trygge i Jesus. 

Det er bare Jesus som vet hvordan 
livet skal leves. Derfor skriver vi om 
hvordan du kan oppleve hans fan-
tastiske liv ved å si ja til de valgene 
han ber deg om. Du får lese om hvor 
viktig det er å tenke bevisst og lang-
siktig. Hvor avgjørende det er at våre 
tanker er på linje med Guds tanker - 
for små valg kan få stor betydning på 
lang sikt.  Vi skriver og om hvor sterkt 
evangeliet er, at mennesker som blir 
eksponert for det faktisk opplever at 
livet blir forandret og mye bedre.  

Det å våkne opp og oppdage at vi 
er en minoritet som er misjonærer i 
eget land, er sunt og nødvendig for 
oss kristne. Bibelens verdensbilde er 
ikke utdatert. Der står det hvordan 
alt både starter og slutter, og derfor 
vil vi også i dette nummeret av FOLK 
hjelpe deg til å tenke sunt; tenke som 
Jesus. Da er det viktigere enn noen 
gang å løfte opp de evige sannhe-
tene som har bygd opp mennesker og 
samfunn i århundrer, og som også vil 
berge vår generasjon. 

  Terje Dahle

Grunnvoll som står

LeDer
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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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For en stund siden kjørte jeg 
forbi et leirras som hadde tatt 
med seg et gårdsbruk og et 
par eneboliger. Der husene 
hadde stått i flere tiår, var 
det bare et stort krater igjen. 
Flere dagers kraftig regnvær 
hadde gjort at leiren ga etter, 
og store masser ble skylt på 
sjøen. Det minte meg om det 
Jesus sa om å bygge huset på 
fjell1.

Å bedømme kvaliteten av et  
 hus kan gjøres av eksperter,   
  men alle kan se resultatet 

etter en tid med uvær eller uvøren 
behandling. Slik er det også med 
livet vi lever. Festtalene til konfirma-
sjon og bryllup er en ting, noe annet 
er å se fruktene når en har levd et 
liv. Det er i møte med medgang og 
motgang, kriser og suksess at grunn-
vollen vi lever på blir testet og viser 
sin styrke.

Jeg møter venner som tidligere 
hadde engasjement og tro på Jesus 
og på framtida, som har blitt kynis-
ke, bitre og negative. Uværet de 
møtte i livet var sterkere enn grunn-
vollen de bygde på. Noen tålte ikke 
å ha menneskelig suksess uten at 
stoltheten overtok. 
 
Det er derfor det er så viktig at 
hver enkelt har en åpenbaring av 
Jesus2. Det er ikke nok å ha kristelige 
meninger. Det er bare en klar åpen-
baring av Jesus som holder i møtet 
med livets realiteter. Åpenbaring er 
som å trekke opp rullegardina i et 
mørkt rom, og se ut på sola og den 
flotte naturen og se hvordan ting 
egentlig er. 

Bygg livet ditt på fjell
Det å bygge livet sitt på fjell, er å 
bygge det på en åpenbaring av Jesus 
Kristus3. Da Peter svarte Jesus at han 
er Messias, sier Jesus at på denne 
åpenbaringen av ham som Guds 
sønn skal han bygge sin menighet4. 

Gjennom Jesus har Gud formidlet 
frelse og evig liv til hvert menneske - 
uavhengig av prestasjoner og evner. 
Han har vist oss miskunn og nåde, 
og dette holder i alle situasjoner og 
gjennom hele livet5. Jesus har all 
makt og vil at alle mennesker skal 
leve med ham som Herre. Med Jesus 
som referansepunkt og målestokk 
i livet, har en alltid fast fjell under 
føttene. Da kan vi si som Paulus at 
enten vi lever eller dør, så hører vi 
Herren til6. Det betyr at vi ikke blir 
en kasteball for alle slags følelser, 
trender og ideer som vi møter. Våre 
valg, både i gode og onde dager, er 
bygd på at vi kjenner Jesus Kristus. 
Det gir en fred og et håp i alle livets 
situasjoner.  

Innholdet i grunnvollen
Bibelen viser oss at grunnvollen er 
veldig praktisk. Når Jesus forteller 
om huset som kollapset pga. mangel 
på grunnvoll, var det et bilde på å 
høre uten å handle på ordet fra Gud. 
Teorier kan ikke berge oss. Når vi 

Bygg livet på fjell



FOLK   2007-2

5

hører Guds ord, skaper det tro, og 
vi vender oss til Gud og bekjenner 
at Jesus er Herre7. Som en respons 
på Jesu herredømme, lar vi oss døpe 
og blir hans etterfølgere 8(disipler).  
Gud gir oss kraft til å leve et nytt liv 
ved å døpe oss i Den hellige ånd9. 
Det gjør oss i stand til å formidle 
Guds rike til folk rundt oss, både 
ved det vi sier og det vi gjør. F.eks. 
ved å legge hendene på syke men-
nesker og helbrede dem. I lys av det 
evige håpet om oppstandelse fra de 
døde, lever vi i tro til Gud livet ut10. 
Dette er mer enn en enkeltstående 
hendelser. Vi lar oss for eksempel bli 
døpt i vann én gang, men resten av 
livet lever vi i lys av at vi er korsfes-
tet med Kristus, begravet med ham 
i dåpen og oppreist til et nytt liv11. 
På samme måte blir vi døpt i Den 
hellige ånd én gang, men resten av 
livet trenger vi stadig å bli fylt av 
Ånden12.
  Jesus bruker bildet på et vintre 
og grenene når han forklarer dette 
for disiplene13. Vi, som er grenene, 
har liv, fordi vi alle er deler av Jesus, 
som er vintreet. Vi tar imot livskrafta 
fra stammen, og denne strømmen 
av liv er en kontinuerlig prosess. På 
samme måte er det å leve med Jesus 
som grunnvoll, et daglig fellesskap 
med Jesus der vi har nåde nok til alt 
vi møter i livet. 

Grunnvollen gir oss en identitet i 
Jesus, som gjør av vi ser på oss 
selv med respekt og begeistring! Vi 
er skapt av Gud! Vi legger fortida 
bak oss, og er ikke styrt av gamle 
synder. Vi ser på andre kristne som 
søsken som er gitt oss av Gud for at 
vi sammen skal tjene ham. Vi ser at 
hvert menneske er skapt av Gud, og 
vi blir opptatt av at alle skal få høre 
evangeliet og få evig liv. Hvordan 

ytre omstendigheter arter seg for 
oss, er ikke en målestokk på suksess. 
Vi blir medarbeidere for Gud, enga-
sjert i hans store frelsesplan, og ikke 
fanget i våre egne ting.  

Grunnvollen viser seg
Når grunnvollen er på plass, er fel-
lesskapet mellom Jesus og oss av en 
sånn karakter at vi kan takle vanske-
ligheter som ellers kunne slått oss 
ut. I mange små og store valg i livet, 
gir det oss en evne til å prioritere på 
en god måte. Vi tenker langsiktig og 
helhetlig, slik at vi slipper å bli møtt 
av stygge konsekvenser etter hvert 
som årene går. Vi velger å leve rett, 
framfor godt og behagelig, når det 
kreves, og det gir en langsiktig effekt 
som gjør at vi ser framover med 
glede og forventing. 
 Motgangen vi møter tar ikke 
fra oss håpet, fordi vi kjenner Gud 
som ser lenger enn oss. Han har 
lovet å være med i alle livets situa-
sjoner. Vi tilgir i stedet for å hevne, 
vi velsigner framfor å forbanne, vi 
ber i stedet for å klage og vi søker 
fellesskap og hjelp framfor å isolere 
oss og bli selvmedlidende. Det som 
er vondt og vanskelig, ødelegger 
oss ikke lenger. Vi går gjennom livet 
med et hjerte som ikke blir ødelagt. 
 Medgang og suksess gjør oss 
ikke selvopptatte og overlegne, fordi 
vi vet at alt vi oppnår, skjer ved Guds 
nåde. Vi blir i stedet takknemlige til 
Gud, og sprer liv og begeistring 
rundt oss. Vi deler gjerne suksessen 
med andre, og gleder oss når andre 
har lyktes! Med Jesus-grunnvollen 
i livet, blir vi ikke mennesker som 
søker Gud bare når livet er vanske-
lig, men vi lever for ham i gode og 
onde dager. 

Grunnvollen står
Paulus hadde store utfordringer i 
Korint med en menighet som hadde 
fått forkynt grunnvollen, men som 
ikke levde i henhold til den. De 
levde i partisinn, umoral, mangel på 
forståelse av Guds ordning og sver-
meri. Paulus, Peter og Apollos, som 
var sentrale ledere, hadde hver sin 
fanklubb i menigheten. Menigheten 
var sammen på en nedbrytende 
måte, og enkelte førte rettsaker mot 
hverandre. Dette kan ta motet fra de 
fleste. Men Paulus møter menighe-
ten med stor tro på en forandring, 
fordi han vet at grunnvollen Jesus 
Kristus holder14. Han sender også 
Titus til dem for å hjelpe dem videre 
ved å bygge grunnvollen inn i dem, 
og menigheten kommer på rett kjøl 
igjen.

Når vi forkynner Jesus som herre, 
skaper det en frigjøring av liv i alle 
som underordner seg hans herre-
dømme. Vi kommer på rett kjøl i 
forhold til Gud og oss selv. Da vil 
vi også møte mennesker rundt oss 
med en innstilling som er preget av 
kjærlighet, glede og fred. Og uansett 
hva vi møter i livet, vil vi ha et sik-
kert håp som aldri svikter!

  Terje Dahle

1  Matt..7,24-27
2  Kol.1,26-27
3  1 Kor.3,11
4  Matt.16,15-18
5  Hebr.4,16
6  Rom.14,8
7  Rom.10,8-17
8  Matt.28.18-20
9  Ap.gj.1,8
10  Hebr.6,1-2
11  Rom.6,1-11
12  Efes.5,17, 1 Kor.12,13
13  Joh.15,1-8
14  1 Kor.3,10-13, 2 Tim.2,19

det er ikke nok å ha kristelige meninger. 
det er bare en klar åpenbaring av jesus 
som holder i møtet med livets realiteter
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I dag trener hun tre dager 
i uka, går turer i fjellet og 
legen har bekreftet forand-
ringen i hennes helse. For 
bare kort tid siden var histo-
rien en helt annen. Da hadde 
ryggproblemene gjort at hun 
ikke kunne fortsette i jobb og 
smertene preget hverdagen.

Historien om denne kvin-
nen er bare en av mange 
som forteller om det gode 

Gud gjør i Kristent Fellesskap i 
Nordhordland, nord for Bergen. 
Og det spennende er at dette ikke 
er historier om sterke møter eller 
berømte evangelister, men Gud som 
virker gjennom naturlige relasjoner 
og fellesskap i hjemmene. ”Noe av 
det som gleder meg mest”, fortel-
ler Morten Gundersen, som er en 
av lederne i menigheten, ”er at for 
mange av disse nye har det begynt 
med en erfaring av Guds kraft.” 

En virkelig Gud som virker
For henne som ble helbredet fra 
ryggplagene gikk det slik til: En 
bekjent som hørte om hennes pro-
blemer, nevnte at hun kunne be for 
henne. På en samling kort tid etter, 
hvor hun selv ikke var til stede, 
ba menighetens ledere for henne. 
Kort tid etter ringer kvinnen til sin 
kristne venninne og spør: ”har dere 
bedt?” Hun var plutselig blitt mar-
kert mye bedre, og var selv kommet 
til den konklusjonen at Gud måtte 
ha noe med dette å gjøre! Hennes 
eget vitnesbyrd er at Gud ble reell 
gjennom denne erfaringen. Og det 
stanset ikke der. Nå har en venninne 

av henne igjen tatt imot Jesus og 
opplevd å bli fri fra angst! ”Det vil 
jeg kalle en god begynnelse!”, sier 
Morten. ”Å få oppleve og erfare 
Gud selv, inn i sitt eget liv og sin 
egen virkelighet.” Morten forteller 
videre at når den Hellige Ånd hadde 
vært virksom i hennes liv på denne 
måten, ble det å tro evangeliet nær-
mest en ”formalitet”. 

Den gode begynnelse
Når jødene i Jerusalem hørte Peters 
forkynnelse på pinsedag, spurte de: 
hva skal vi gjøre? Og Peter sa at 
troen på Jesus som Guds sønn, som 

de nå ville bekjenne seg til, måtte 
føre til omvendelse og dåp. Så skulle 
de få bli fylt av den Hellige Ånd. 
Videre ser vi at de som tok imot ble 
”lagt til menigheten”, altså inkludert 
i et levende fellesskap med søsken i 
troen. 
Jesus sa i misjonsbefalingen at det 
var disipler han ville ha. En disip-
pel er en lærling, en som følger og 
kopierer mesteren, Jesus. Kanskje 
er det flere enn meg som ikke fikk 
begynne livet med Jesus akkurat 
på denne måten. Hvordan er det 
da med de som har tatt imot Jesus i 
Nordhordland, for eksempel denne 
kvinnen Morten fortalte meg om 
her?
 Morten forklarer: ”Det er fort-
satt ting hun skal vokse i i sitt kjenn-
skap til Gud, men det er naturlig og 

uproblematisk at det er slik. Hun er i 
en god prosess og lever i en naturlig 
berøring med kristne venner som vil 
hjelpe henne videre.”
 
Men de mange historiene fra 
Nordhordland er forskjellige. De er 
relativt mange som på kort tid har 
tatt imot, men er i forskjellige faser 
av å bli kjent med Gud. Noen hadde 
ingen kjennskap til den kristne tro 
fra før, og det er forskjellige grad av 
tillit i de relasjonene de har til andre 
kristne. ”Relasjoner er viktig”, sier 
Morten. ”De klareste begynnelsene 
på det nye livet ser vi hos dem som 

har de beste relasjonene. Da blir det 
en naturlig disippelprosess, gjen-
nom vennskap.”

Relasjoner viktig
Et eksempel på hvordan den gode 
begynnelsen på det nye livet hen-
ger sammen med relasjoner, er et 
vennepar av Morten og hans kone, 
Sissel. De to parene har kjent hver-
andre over tid, blitt venner og trives 
sammen. De har barn i samme alder 
og var tidligere naboer og hadde 
daglig kontakt. Morten forteller at 
det har vært enkelt å snakke åpent 
sammen om livet med Gud. ”Dette 
var ofte tema når vi snakket sammen 
og vi utfordret dem etter hvert til 
å ta imot Jesus, tro evangeliet og 
bekjenne, men har kjent at vi har 
vært avhengige av Guds timing.” 

det nye livet trenger ordet, 
bønnen og fellesskapet

hIsTOrIe FrA hVerDAGeN

  Den gode begynnelsen
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En dag ringte mannen i dette paret 
og sa: ”min kone har noe hun må si 
dere”. Og når hun kommer på trå-
den forteller hun: ”nå har vi bestemt 
oss for å følge Jesus!”

Dette er et resultat av noe som er 
bygd over tid, forteller Morten. Ved 
flere anledninger når barna i huset 
der var syke, fikk han og Sissel legge 
hendene på dem og de ble friske. 
Disse erfaringene og opplevelsen av 
omsorg og omtanke har vært vik-
tige i veien fram til en beslutning. 
”Men da er tilliten og vennskapet 
der allerede,” sier Morten, ”og disip-
pelrelasjonen videre er naturlig. Det 
er lettere å være klar og åpen overfor 
hverandre fordi tilliten ligger i bun-
nen.”

Den Hellige Ånd på innsiden
Den beste starten på det nye livet 
skjer gjennom at Gud får virke fra 
innsiden ved sin Hellige Ånd og 
gjennom kontakten med et disippel-
gjørende fellesskap. ”Jeg har mange 
ganger tidligere slitt med å prøve å 
få folk til å bli noe de ikke er”, sukker 
Morten. ”Men dette er noe annet! Å 
få samarbeide med den Hellige Ånd 
i å hjelpe folk til et liv i hans kraft! 

Nå får vi være med og se hvordan 
det nye livet vokser fram.”
Et eksempel er igjen dette venne-
paret, som følte seg litt usikker på 
det å komme sammen i med resten 
av menigheten på større samlin-
ger. Men med tiden ble de med på 
gudstjeneste og opplevde så sterkt 
hvordan de i fellesskapet, lovsangen 
og forkynnelsen så det samme livet 
som Gud allerede har lagt ned i dem 
fra før! Det var en kjempeoppda-
gelse for dem å kjenne igjen dette 
samme livet uttrykt i fellesskapet av 
søsken.

Gå stegene
Likevel vil Morten anslå at bare 
omkring halvparten av de som i 
det siste har sagt ja til Jesus til nå 
har inkludert seg i menighetsfel-
lesskapet. For noen er dette veldig 
uvant. ”Men vi kan likevel se et liv 
med Gud som er begynt i dem”, sier 
Morten. ”Selv sier de at de trenger 
tid. Noen har også forestillinger om 
menighet som aktiviteter og oppga-
ver og vegrer seg litt av den grunnen. 
Andre sier de ikke trenger fellesska-
pet. Da må vi snakke med dem og 
lære dem at det ikke stemmer. Det 
nye livet trenger Ordet, bønnen og 

den beste starten på det 
nye livet skjer gjennom 
at gud får virke fra inn-
siden ved sin Hellige Ånd 
og gjennom kontakten 
med et disippelgjørende 
fellesskap
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fellesskapet. Men vi kan ikke lede 
mennesker lengre enn de er villige 
til å følge.” Likevel har Morten den 
forvissning at de er berørt av Gud, 
de er bedt for og har uttrykt et eget 
ønske om et Gudsforhold. ”Kanskje 
kom utfordringen litt plutselig for 
enkelte”, sier Morten, ”kanskje de 
ikke hadde gjort opp ”regnskap” 
for seg selv. For noen handler det 
om vanskelige omstendigheter eller 
folk nær dem som er negative. Ting 
tar tid. Og likevel; når vi snakker 
sammen om Jesus, minner dem om 
det de faktisk har erfart selv, klart 
at dette er levende og reelt for dem. 

Så får vi bare fortsette å 
utfordre på dåp og på 
fellesskapet.”

Hvilket evangelium
”Troen kommer av for-
kynnelsen”, sier Paulus. 
Jeg spør Morten hva 
slags budskap det er de 
gir til dem som søker 
Gud. ”Fokuset er på tro 
og bekjennelse”, sier 
Morten, ”og omven-
delse, om å snu seg fra 

seg til selv til Jesus. Det er en balan-
segang, mellom å forkynne Guds 
ord, og likevel ikke støte mennesker 
fra oss med press og krav.” Den 
utfordringen Peter ga på pinsedag 
forkynner de også i Nordhordland 
og understreker at omvendelsen, 
dåpen, hvor det gamle blir begravd 
og avsluttet, og kraften i den Hellige 
Ånd er Guds hjelp til deg. På den 
måten kan du som nyfrelst få leve 
et maksimalt liv fra begynnelsen av. 
Og når relasjonene er på plass, med 
naturlige vennskap, så er menig-
hetslivet allerede i gang, før de kan-
skje tar imot evangeliet.

Å følge Jesus er å vinne nye
Morten understreker at det viktigste 
vi kan si til en som har tatt imot 
Jesus, er at nå kan han eller hun selv 
gå til de den har rundt seg og for-
telle hva Gud har gjort for dem. Da 
er disippellivet allerede begynt! ”Jeg 
har så mange rundt meg som tror, 
men som ikke har fått det jeg har 

fått”, sa en av de nye i menigheten. 
Om svogeren sin sa han; ”han tror, 
men han har nok ikke bekjent og 
ikke vendt om.” Den gode begyn-
nelsen i hans eget liv har ført til 
at han ser etter det samme grunn-
laget i andre, med blant annet tro 
og omvendelse. Morten forklarer at 
det ikke handler om en skolering i 
grunnleggende undervisning, men 
at vi i en naturlig relasjon hele tiden 
kan hjelpe hverandre steg for steg. 

Fellesskap som gjør disipler
Morten mener at som legeme, som 
fellesskap av disippelgjørere trenger 
vi å være bevisste på hele tiden å 
hjelpe folk videre. Det er et felles 
oppdrag, å hjelpe hverandre videre 
til stadig vekst. Alt det Peter for-
kynte, om dåp i vann og dåp i 
den Hellige Ånd og så videre, er jo 
essensielt for å kunne lykkes i det 
å være en disippel! Når den utrust-
ningen Gud har for oss er på plass, 
kan vi se det Gud ser og forstå med 
åndelige øyne. Da ser vi at vi ikke 
er våre egne herrer lengre, og at 
pengene våre ikke tilhører oss selv 
heller… 

Slipp Guds kraft løs
Vi kan ha tro og forventning til Guds 
kraft og liv i mennesker. Når vi gir 
dem anledningen til å begrave det 
gamle og ta imot den Hellige Ånd, 
da slipper vi Guds kraft løs i liv-
ene deres. Vi trenger å fortelle de 
som er nye i troen at de kan høre 
fra Gud selv og lære dem å gjøre 
det den Hellige Ånd leder dem til. 
En av de nyfrelste i menigheten i 
Nordhordland hadde snakket med 
noen venner og fått sånn nød for 
dette paret. Nå har han selv tatt 
initiativ til å trekke dem inn i sosiale 
settinger i menigheten slik at de kan 
få muligheten til å ta imot det han 
selv har fått. Gud har lagt andre 
mennesker på hans hjerte nå og han 
hører fra Gud og blir brukt av Gud 
til å berøre andre. Da er vi i gang! 

 stein Ørnhaug

det er et felles oppdrag, å hjel-
pe hverandre videre til stadig 
vekst. Alt det Peter forkynte, 
om dåp i vann og dåp i den 
Hellige Ånd og så videre, er jo 
essensielt for å kunne lykkes i 
det å være en disippel!
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Tanken på at noen skulle 
behandle en fødsel eller et 
nyfødt barn skjødesløst, om 
det så var fordi de ikke vis-
ste bedre, får de fleste av 
oss til å reagere instinktivt. 
Vi er konstruert til å skjerme 
og verne dette vidunderlige 
vergeløse nye livet. Likevel 
går mange åndelig babyer i 
Norge for lut og kaldt vann!

Når et barn blir født settes alt 
inn på at det skal forløses 
på best mulig måte. Mor 

og far går kanskje på fødselskurs og 
jordmødre går mange år på skole 
for å bli forberedt. Rommet hvor 
fødselen skjer blir grundig klargjort 
og tilstanden til mor og barn nøye 
overvåket. Når barnet er vel ute, 
vaskes det og holdes varmt. Så snart 
som mulig må det få kjenne morens 
varme hud og lære å finne fram til 
brystet slik at det kan begynne å 
spise selv. Går spisingen bra vil bar-
net i løpet av de fire neste månedene 
kunne fordoble vekten sin!

Alle født som baby
Vi blir alle født som baby. Det er en 
enkel sannhet. Slik kom vi til ver-

den. Å bli en kristen er å bli født en 
gang til, født på ny. I samtale med 
bibellæreren Nikodemus sa Jesus: 
”Den som ikke blir født på ny, kan 
ikke se Guds rike.” ”Hvordan kan en 
som er gammel, bli født?” svarer da 
Nikodemus, og fortsetter: ”Kan noen 
komme inn i sin mors mage igjen og bli 
født for andre gang?” Jesus forklarer 
for Nikodemus at dette er en annen 
slags fødsel. Det er ikke en ny kropp 
som må til for å kunne se Guds rike, 
men en ny ånd: ”Sannelig, sannelig, 
jeg sier deg: Den som ikke blir født av 
vann og Ånd, kan ikke komme inn i 
Guds rike. Det som er født av kjøtt, er 
kjøtt, men det som er født av Ånden, er 
ånd.” (Joh.3:3-6)

Ikke alle som sier ”Herre, Herre”
I det naturlige er man enten født 
eller ikke født. 
Det går ikke an å 
tro eller å gi seg ut 
for å være født, og 
så ikke være det. 
Men det er faktisk 
mulig i det ånde-
lige. I Matteus 7 sier 
Jesus at det går an å virke temmelig 
kristelig og likevel ikke være født 
på ny. ”Ikke enhver som sier til 
meg: `Herre, Herre!` skal komme 

inn i himmelriket, men den som gjør 
min himmelske Fars vilje.” Dette 
lærte han disiplene i Bergprekenen 
(Matteus 5-7), som avslutter med 
liknelsen om å bygge på fjell; om å 
høre og gjøre etter Jesu ord. Det første 
du trenger å vite, om det er for din 
egen del eller for den du er fødsels-
hjelper for, er om du er født på ny? 
Det nye livet vil virke fra innsiden, 
det vil si ”Pappa!” til Gud. Det vil si 
”Familie!” til søsken i troen. Det vil 
si ”Mer! Mer!” til Guds ord.

”Grow up!”
På samme måte som en nyfødt baby 
vokser og med tiden utvikler seg til 
å bli en selvstendig og moden vok-
sen, trenger den som blir født på ny 
også å utvikle seg fra å være åndelig 
”baby” til å bli voksen. I det natur-

lige går denne modningsprosessen 
sin gang, men i Hebreerbrevet blir 
det klart at det i det åndelige deri-
mot går an å forbli en baby. Samtidig 

sunn mat for 
små mager

det nye livet vil virke fra innsiden, 
det vil si 'Pappa!' til gud. det vil si 
'familie!' til søsken i troen. det vil 
si 'mer! mer!' til guds ord
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er det helt klart at Gud har tenkt noe 
annet for oss: ”Etter så lang tid burde 
dere selv være lærere, men dere trenger 
noen som på nytt kan lære dere det før-
ste og grunnleggende i Guds ord. Dere 
er blitt slike som trenger melk, ikke fast 
føde. For den som lever av melk, er et 
spedbarn og forstår seg ikke på budska-
pet om rettferdighet.” (Hebr.5:12-13)

Sunn mat for små mager
Det er kanskje flere enn meg som ble 
liggende årevis i nyfødtavdelingen 
etter at vi tok imot Jesus. For min 
del fant jeg fram til Guds ord raskt. 
Og jeg fant søsken å dele det nye 
livet med, selv om ingen lærte meg 
hva Guds tanker var for menigheten. 
Men det gikk mange år før noen 
hjalp meg til å vaske av det gamle 
i dåpen, for å ikke å snakke om å 
styrke åndelig muskulatur ved den 
Hellige Ånds kraft.
 Men det finnes altså en meny 
som får åndelige babyer til å vokse. 
Raskt og sunt. Hvorfor skulle noen 
ville hindre en baby et slikt kost-
hold! Avsnittet i Hebreerbrevet, som 
er sitert ovenfor, fortsetter med å 
fortelle hva denne menyen er.

Det handler om Jesus
For det første gjør Hebreerbrevet 6:1 

klart at det handler om Jesus. Jesus 
selv bekreftet også dette da Peter 
bekjente sin tro: ”Du er Messias, den 
levende Guds sønn”. Jesu respons var 
at på denne klippe, på denne grunn-
voll, åpenbaringen av Jesus som 
Frelser og Herre, skulle hans menig-
het bygges. (Matt.16:16-18)

Jesus er Herre
Men ikke en hvilken som helst opp-
fatning av Jesus duger. Jesus blir tatt 
til inntekt for så mange standpunk-
ter og holdninger. For noen var han 
en frigjøringshelt. Noen ser ham 
som kjærlighetens forkynner. Noen 
vil ha ham med i sin religion som 
profet. Men Jesus er Herre! ”Denne 
Jesus som dere korsfestet, ham har Gud 
gjort til både Herre og Messias,” ropte 
Peter ut på Pinsedag. Jødene som 
var samlet, mange hadde kanskje til 
og med vært med på å få Jesus dømt 
til døden, fortviler. ”Hva skal vi gjøre, 
brødre!” Og Peters nyfødtmeny er: 
”Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi 
navn, hver og en av dere, så dere kan 
få tilgivelse for syndene, og dere skal få 
Den hellige ånds gave.”

Du kan bare ha en herre
”Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate 
den ene og elske den andre, eller holde 

seg til den ene og forakte den andre,” 
sa Jesus. Er Jesus herre, kan jeg 
ikke være det selv. Heller ikke pen-
gene mine, vennene mine, lystene 
mine, eller hva annet det måtte være 
som vil styre ved siden av Jesus. 
Lydigheten mot Jesus kalles omven-
delse. Det er både en kursendring 
når du blir født på ny og en livsstil. 
Jesus snakker om å være ydmyk og 
la seg tøyle, slik en hest lar rytteren 
styre veien den skal gå.

Skifte av identitet
Dåpen er en ytre handling med en 
grensesprengende åndelig virkning. 
Tilbudet fra Gud er å begrave det 
gamle, det som ikke har hans velsig-
nelse. Og så bytte det ut med hans 
liv, hans rettferdighet, den identitet 
han vil gi deg: ”Hellige, uten feil og 
uangripelige ville han stille dere fram 
for seg.” (Kol.1:22b) ”Jeg er korsfestet 
med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, 
men Kristus lever i meg.” (Gal.2:19-20) 
Når det gamle er borte og det nye 
er blitt til, vil han fylle oss med 
sin kraft, samme kraft som reiste 
Jesus opp fra de døde. Dåpen i den 
Hellige Ånd er avgjørende for å 
kunne leve det nye livet. ”Har vi fått 
livet ved Ånden, så la oss også leve ved 
Ånden,” sier Paulus til Galaterne. Og 

dåpen er en ytre 
handling med en 
grensesprengende 
åndelig virkning
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”dere begynte ved Ånden; vil dere nå 
fullføre med menneskeverk?” 
Jesus i de andre
Resultatet av Peters fødsels-
veiledning på Pinsedag var at 
om lag tre tusen mennesker ble 
lagt til menigheten den dagen. 
Trofast holdt de sammen, fortel-
ler Apostelgjerningene videre. Og 
dåpen i den Hellige Ånd, den er jo 
en dåp for å gjøre oss alle sammen 
til en kropp av mange kroppsde-
ler. Paulus erfarte det da han også 
begynte på Guds babymeny. Etter 
en skjellsettende erfaring av Jesu 
herredømme (Ap.gj.9:1-9) satt han 
blind, hjelpeløs og alene i et hus 
i Damaskus og ventet. Sin andre 
åpenbaring av Jesus fikk Paulus 
gjennom kroppen hans, represen-
tert ved den enkle disippel Ananias. 
Gjennom Ananias fikk Paulus synet 
tilbake og dåpen i den Hellige Ånd.

En ny virkelighet
Jesu herredømme er ikke bare i mitt 
eller ditt liv. Jesus har all makt i 
himmel og på jord. Jesus seiret over 
døden. Han stod opp igjen. De som 
tror på ham skal leve om de enn 
dør! Det sa Jesus selv til Marta, og så 
vekket han Lasarus opp fra de døde! 
(Joh.11:25, 43-44). Paulus hadde sett 
dette og sa til de eldste i Efesos da de 
var bekymret for sikkerheten hans: 
”For meg er ikke liv eller død verd å 
snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og 
den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus: 
å vitne om evangeliet om Guds nåde.” 
(Ap.gj. 20:24) Tidligere hadde han 
fortalt menigheten i Roma at ”Jeg 
mener at det vi må lide i den tiden som 
nå er, ikke kan regnes for noe mot den 
herligheten som en gang skal åpenbares 
og bli vår.” (Rom.8:18) Den som lever 
i en slik virkelighet har alt å leve for. 
Alt å vinne – ingenting å tape!

”Let the game begin!”
Dette er matpakken Gud vil sende 

oss ut i det nye livet med. Dette 
er begynnelsen. Dette er det vi som 
kjenner Gud har å gi videre til de 
som tar imot. Dette er det du skal få 
bygge på, du som har hørt og kom-
met til tro. Intet mindre. Rotfestet 
og grunnfestet i Jesus kan du få 
begynne disippellivet. Helt ny, sterk, 
ferdig med deg selv og full av Jesus. 
Med ingenting å tape – og alt å 
vinne. 

”Jeg har fått all makt i himmelen og på 
jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag 
til disipler! Døp dem til Faderens og 
Sønnens og Den hellige ånds navn og 
lær dem å holde alt det jeg har befalt 
dere. Og se, jeg er med dere alle dager 
inntil verdens ende.” (Matt.28:18-20)

 stein Ørnhaug

rotfestet og grunn- 
festet i jesus kan du 
få begynne disippel-
livet. Helt ny, sterk, 
ferdig med deg selv 
og full av jesus

Hvordan gjøre  

sommeren 

enda mer 

innholdsrik?
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eKsempeL FrA hVerDAGeN

”Jeg har forstått at det som 
er viktig i Norge er tid”, sier 
Yohans mehari, sykepleier og 
far til tre små barn. ”Vi krist-
ne ønsker å tjene Gud. Og så 
er vi glade i familiene våre og 
jobbene våre, og så opplever 
vi kanskje at dette livet blir 
slitsomt. 

Det viktigste spørsmålet blir 
derfor: hvor kan vi spare 
tid? Hvordan kan vi hjelpe 

hverandre til å være sammen og leve 
fellesskap midt i dette livet?”

Jeg besøker Elisabeth Gebremichael 
og Yohans Mehari en sen og våt 
tirsdagskveld. Huset hvor de bor 
ligger nederst i et boligfelt i bydelen 
Fyllingsdalen i Bergen. Yohans kom-
mer ut, smiler bredt og vinker meg 
velkommen. Over taket på huset 
ser jeg hvordan resten av det store 
boligfeltet strekker seg oppover mot 
bakketoppen. Og foran feltet, et lite 
stykke unna, ligger kjøpesenteret 
Oasen. Jeg blir tatt med inn i en ryd-
dig stue hvor teen står klar. Men de 
to babystolene på kjøkkenet og grin-
den øverst i trappa forteller at dette 
nok er et mer aktivt hjem enn roen 
denne kvelden gir inntrykk av.

Elisabeth og Yohans jobber begge 
i helsevesenet, hun 50% som hjel-
pepleier, mens han jobber fullt som 
sykepleier på Haukeland sykehus. 
Begge er de aktivt engasjert i menig-
hetsarbeid, særlig med å lede den 
etiopisk-eritreiske gruppen, som nå 

teller om lag tretti personer. De har 
tre barn, Enok som er eldst, og tvil-
lingene Tomas og Bethel som er ca 
ett år gamle. Alt i alt har de nok 
hendene mer enn fulle.

De viktige valgene
Da tvillingene var underveis og de 
måtte finne seg et nytt og større hus, 
var det to faktorer som var viktigere 
for deres valg enn pris og omgivel-
ser, nemlig tid og fellesskap. De ville 
bo i nærheten av kristne de kjente. 
De ville leve så nær andre i hver-
dagen at de kunne støtte og hjelpe 
hverandre – både praktisk og i det 
å vokse og utvikle seg som kristne. 
Ved å samarbeide, ved å ufylle hver-
andre og lære av hverandre kunne 
de utrette mer enn hver for seg. Som 
et lite nettverk av kristne - fami-
lier og enslige, kunne de lettere leve 
på en måte som inkluderer andre 
mennesker. Slik ville de tjene Gud 
sammen.

’Vi visste vi ville bo i gåavstand, 
ikke bilavstand”, sier Yohans. Derfor 
falt valget på dette rekkehuset på 
Lyshovden i Fyllingsdalen. To hus 
bortenfor bodde vennen Tekle 
med sin familie, da Elisabeth og 
Yohans først flyttet inn. Siden har 
andre familier kommet til. Nå har 
også ikke-kristne i omgangskretsen 
begynt å flytte til, for å få være en 
del av dette hverdagsfellesskapet!

De er opptatt av de mange sidene 
som blir enklere ved å være en del 
av et pulserende vennenettverk i 
nærområdet. Ikke minst at de sparer 
mye tid. ”I den norske virkeligheten 

er tid kanskje den viktigste faktoren. 
Du kan gjerne gi penger, men jeg 
har forstått at det som er viktig er 
tid. Jesus kan bruke den som har tid. 
Uansett hvor salvet du er, hvis du 
ikke har tid, hva får du da gjort?”

Å ”etablere seg”
Valgene vi tar i det som kalles ”eta-
bleringsfasen” bestemmer rammen 
for livene våre videre. Livspartner, 
bosted, yrke og arbeidsplass er 
avgjørende faktorer i tilværelsen. 
Derfor må jeg bare spørre Elisabeth 
og Yohans en gang til, om verken 
utsikt, omgivelser eller reisetid til 
jobben styrte når de valgte hus og 
bosted. Men de svarer, at det ville 
kanskje gjort livet enklere på noen 
områder, men de ville ha tapt ting 
som er viktigere. ”Vi så på en veldig 
flott leilighet, som var billig også, 
men vi har satset helt på dette livet 
her”, sier Elisabeth. Yohans legger 
til; ”Vi kunne nok spart flere hundre 
tusen på det kjøpet, men på lang 
sikt ser vi nå at vi oppnår mer ved å 
velge som vi gjorde.” 

Guds familie
Elisabeth og Yohans kom til Norge 
i voksen alder og har reist fra mye 

 Menigheten på Lyshovden

jesus kan bruke den 
som har tid. uansett 
hvor salvet du er, hvis 
du ikke har tid, hva får 
du da gjort?



FOLK   2007-2

13

 Menigheten på Lyshovden
av sin slekt og familie i hjemlandet. 
Men desto større blir vitnesbyrdet 
om fellesskapet de nå lever. ”Når 
våre landsmenn ser hvordan vi lever 
sammen - vi som ikke har ”naturlig” 
familie her -, blir de forundret og 
opplever at vi virkelig må ha tenkt 
over hva vi vil. De er imponert og 
ser Guds rikes standard,” fortel-
ler de.

Yohans tror dette er en utfor-
dring for alle kristne i Norge. 
”Som kristne sier vi jo hele tiden 
at vi er en familie, men mener 
vi det egentlig? Praktiserer vi 
det i hverdagen? For det er der 
vi sliter, fra mandag til fredag. 
Vi mener det nok oppriktig, 
men jeg ser det egentlig ikke 
i praksis. Jeg ser deg på møter, men 
jeg vet kanskje ikke en gang hvor du 
bor… Det er klart at alle kan ikke 
leve så tett som oss, men kanskje 
fem-seks familier sammen? Da vil 
alle oppleve at Guds familie er en 
ekte familie, og en erstatning for 
mange av oss som har mistet vår 
egen.”

Familieliv i praksis
”Ved å bo i nærheten av hverandre 
sparer vi reising og tid. Vi har jo 
små barn og denne nærheten hjelper 
oss veldig når vi tar imot besøk eller 
gjør ting sammen som fellesskap. 
Alt er nært og innen korte avstander. 
Vi kan ha møte til kl.22, si ”ha det”, 
og så tar det ett minutt å gå hjem til 
oss selv! Og selv om vi lever nært, 
mister vi ikke privatlivet. Det er 
viktig å kunne gå hjem til seg selv. Vi 
har hver våre leiligheter. Men nå kan 

vi gjøre ting sammen uten å måtte 
organisere alt. Vi er tilgjengelig for 
hverandre.”

”I det nære fellesskapet ser du søs-
knene dine som mennesker som har 
behov”, forteller Yohans videre. ”Jeg 
tenker på et ungt foreldrepar som 
bodde her. Av og til så vi at de 
trengte tid sammen, bare de to. Så 
vi inviterte oss hjem til dem, sendte 
ekteparet i huset ut for å få tid for 
seg selv, mens vi andre hadde felles-
skap, passet og la ungene, og alle ble 
velsignet!”

Elisabeth fortel-
ler at for å frigjøre 
flest mulig voksne 
til å samles til bibel-
gruppe, pleier de 
å samle alle barna 
i ett av hjemmene. 

Og neste gang er det noen andre 
som har barna. Det nære fellesska-
pet gjør det enkelt å finne praktiske 
løsninger. ”Før vi ble foreldre, var 
vi spente og lurte på hvordan vi – 
når vi fikk barn - kunne være med i 
gruppa, begge to.”  
 ”Livet blir ikke bare alle disse 
avtalene”, sier Yohans. ”Vi lever 
sammen i hverdagen. Ting blir enkle-
re. Vi hjelper hverandre med barna. 
Når vi skulle passe en av døtrene i 
en vennefamilie, var det bare som en 
datter til. Hun hadde jo vært hos oss 
nesten hver dag fra før!”

som et lite nettverk av kristne - familier og enslige, kunne de lettere leve på en måte som inkluderer andre mennesker. slik ville de tjene gud sammen

Fra venstra bak: Fikre Girma, Yohans Mehari
Rachel Girma, Elizabeth Gebremichael og Tesfa Mekonen
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Et åpent fellesskap
”Vi har det veldig godt”, smiler 
Yohans. ”Nettverket vårt er stort 
og folk rundt oss ser at dette her er 
godt. Nå kjøper, som nevnt, også 
venner som ikke er kristne, leilig-
het i nabolaget for å være en del av 
fellesskapet her!” Det lokale kjøpe-
senteret er blitt en samlingsplass for 
denne ”menigheten” i Fyllingsdalen. 
”Mange ganger sitter vi på kafeen 
der,” forteller han videre, og da er 
kanskje vår ufrelste venn med oss og 
tar en kopp te. Kjøpesenteret blir vårt 
senter. Det er så godt å stadig møte 
en i ”familien” på butikken eller på 
biblioteket. Dette er et helt annet liv, 
uten å organisere og streve”, legger 
han fornøyd til.

Et menighetssenter uten store 
bygninger
Når noen av familiene får gjester, 
enten det skal arrangeres bryllup 
eller det er en stor konferanse i 
byen, stiller de hjemmene sine til 
disposisjon for hverandre. ”Vi er 
på en måte et senter uten en stor 
bygning”, sier Yohans. ”Ikke-kristne 
venner og familie blir også inkludert 
i fellesskapet vårt da. Gjestene spiser 
kanskje alle måltidene og tilbringer 
dagen hos dem de egentlig er på 
besøk hos, mens noen av dem benyt-
ter soverom her eller hos en av de 
andre familiene om natten.”

Reelle relasjoner
”Men”, understreker Yohans, ”man 
må være venner. Fellesskapet må 
fungere med en naturlig åpenhet. 
Vi koser oss sammen. Vi venter ikke 
alltid på at de andre skal ”melde” 
sine behov, vi tar kanskje initiativet 
til å hjelpe og lager anledninger for 
hverandre, - til å pleie ekteskapet 
eller hva nå behovet måtte være.”

”Vi forteller om dette livet vi lever til 
andre omkring oss også. Det går an 
å gjøre det!”, smiler Elisabeth. 

 stein Ørnhaug

nå har også ikke-kristne i omgangskret-
sen begynt å flytte til, for å få være en 
del av dette hverdagsfellesskapet!

FORHÅNDSBESTILL NÅ 

Kristin Solheim: 
NO ORDINARY DAY

KUN 169,-
5 stk. 159,- / 10 stk. 149,-

bOK + CD   av Erling Thu 

Kristusmeditasjonar 
og Kristusidentitet

KUN 229,-
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har du tenkt på hvor mange 
valg du gjør i løpet av en 
dag? De fleste av dem får 
ikke de største følgene hver 
for seg, men de er med på å 
sette retning for livet. hvilke 
av de små valga som skal 
vise seg å få store konse-
kvenser, er det ikke godt å 
vite på forhånd. 

At jeg valgte å bremse ned, gå  
  av sykkelen og snakke med  
     jenta jeg hadde sykla sam-

men med fra møtet i byen, satt i 
gang en prosess. At jeg noen uker 
seinere bestemte meg for å spørre 
henne om hun ville bli kjæresten 
min, tok prosessen videre. Da vi hal-
vannet år seinere lovte å leve trofast 
sammen for resten av livet, hadde 
vi allerede tatt mange små valg som 
hadde ført oss fram til dette viktige 
valget. Siden har vi gjort utallige 
valg om å leve i henhold til pak-
ten vi inngikk for nærmere tretti år 
siden. Å velge kjærligheten framfor 
bitterheten, har med hva slags ord 
og handlinger vi velger i hverdagen. 
Ikke minst når vi føler det vanske-
lig.  

Det viktigste valget
Mitt viktigste valg tok jeg da jeg var 
14 år. Da ga jeg hele livet mitt til 
Jesus. To år tidligere hadde jeg valgt 
å gå fram og bøye meg for Jesus 
på en kristen leir. Det skulle vise 
seg å være vanskelig å stå for den 
beslutningen da jeg kom tilbake på 
skolen etter ferien. Jeg gjorde noen 
dårlige valg som holdt på å føre 

livet mitt i feil retning. I ung alder 
kjente jeg kampen mellom det rette 
og det lette, og jeg blei en hykler 
som prøvde å kombinere noe som 
ikke lot seg kombinere. I stedet for å 
få det beste fra begge liva, hadde jeg 
dårlig samvittighet både sammen 
med de kristne og de ikke-kristne. 
Ingen skal fortelle meg at barn ikke 
er i stand til å ta avgjørende valg. 
Selv om jeg daglig har måttet velge 
å leve i samsvar med beslutningen 
jeg tok som 14-åring, var det da det 
avgjørende valget ble gjort. 

Ny innstilling forandrer livet
De fleste ting i livet velger vi ikke. 
De bare skjer. Jeg valgte ikke å bli 
født, og jeg valgte ikke mine foreldre 
og søsken. Jeg valgte ikke å få stor 
nese og talefeil og jeg valgte ikke 
å bli mobba. Hvordan jeg reagerte 
på det som skjedde med meg, var 
i stor grad mine egne valg. Slik 
er det med oss alle. ”Det kommer 
ikke an på hvordan en har det, men 
hvordan en tar det” er det noe som 
heter. ”Den største oppdagelsen i 
vår generasjon, er at vi kan forandre 

Det gode valget

i ung alder kjente jeg kampen mellom det rette 
og det lette, og jeg blei en hykler som prøvde å 
kombinere noe som ikke lot seg kombinere
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våre liv ved å endre vår innstilling”, 
var det en som sa for mange gene-
rasjoner siden. Det er fortsatt sant! 
Problemene er ikke likt fordelt, og 
det er håpløst å finne en mening 
med alt det vonde som skjer. Å 
sette seg ned og synes synd på seg 
selv for at akkurat jeg skulle opp-
leve dette, hjelper en ikke framover. 
Andre greier kanskje å påføre deg 
lidelse, men du velger i stor grad 
selv om lidelsen skal ta deg opp eller 
ned. ”Vi ble banka opp, men ikke 
banka ned” sa den forfulgte apos-
telen Paulus. Gjør det gode valget: 
Bruk steinene som folk har kastet 
etter deg til å bygge et fundament 
for en god framtid.  

Velg i dag!
Bibelen viser oss at å leve klokt har 
å gjøre med å gripe den rette tida. 
Livskunst innebærer å ta beslutnin-
ger på rett tidspunkt. Er vi for kjap-
pe, er det lett å gjøre feil. Utsetter vi 
beslutningen, har den en tendens til 
å ta oss. Lider vi av beslutningsveg-
ring, blir vi lett et bytte for omsten-
digheter og andre menneskers valg. I 
Moseloven var det slik at hvis ei kone 
eller en datter hadde gitt et uklokt 
løfte, hadde mannen i familien rett 
til å oppheve løftet. Betingelsen var 
at han gjorde det den samme dagen 
som han fikk vite det. Venta han til 
neste dag, hadde han mista retten til 
å ta beslutningen.
 ”Hvor lenge vil dere halte til 
begge sider?” ropte profeten Elia. 
”Hva vil du jeg skal gjøre for deg?” 
spurte Jesus den blinde mannen som 
ropte til ham om hjelp. Svaret var 
innlysende, men Jesus ville at han 
skulle sette klare ord på sitt ønske. 
Apostelen Jakob forteller oss at folk 
som er splitta, ikke får noe av Gud. 
De er som bølgene på havet som 
kastes hit og dit av vinden. ”Ikke må 
et slikt menneske vente å få noe fra 
Gud”, slår han fast. 

”Velg i dag hvem dere vil tjene. Jeg 
og min familie vil tjene Herren”, sa 
Josva. 

 Knut Gudergod Osland

4 akTuELLE BøkER 

Finn din plass

 
NÅ 399,-
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Mening med livet?
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fører til ufattelige lidelser for mennesker. 
Er det rimelig å tro at det finnes en god Gud når det er 

så mye ondt i verden? Hva er meningen med livet i en 

verden med urettferdighet og lidelse?
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Avholdsbevegelsen snakker  
om rusfrie soner.  miljøvern-
erne snakker om CO2-frie 
soner. I skei i Jølster har man 
til og med lansert en pom-
mes frites-fri sone! Og enkel-
te drømmer om fotballfrie 
soner på norske TV-kanaler. 
Når det gjelder frie soner – 
mange mennesker drømmer 
om en påvirkningsfri sone, 
hvor man kan velge selv uten 
påvirkning fra andre. selve 
drømmen om frihet. er dette 
mulig?

Påvirkning fra flere hold
Bibelen gir dessverre ikke forhåp-
ninger om en slik tilstand. Enten vi 
liker det eller ikke, påvirkes vi av 
ulike krefter når vi velger. Politisk 
korrekthet, ideologier som preger 
samfunnet, religion. Bibelen bruker 
uttrykket grunnkrefter om dette. 
Oppfatninger i samfunnet som 
ønsker å påvirke oss. Uansett hvor 
logiske og velmente disse grunn-
kreftene er, har de alle en tendens 

til å lede mennesker bort fra Gud. 
Nettopp en slik utvikling den onde 
ønsker.
 Men påvirkningen kommer 
også fra andre hold. Vår medfødte 
menneskenatur ønsker å drive oss 
til å leve selvsentrert. Til å velge det 
som passer oss selv best. Enten det 
er velmente tanker eller det er lyster 
og følelser. Det kan være vår men-
neskelige rettferdighetssans; øye for 
øye, tann for tann. Til og med reli-
giøse ritualer kan gjøre oss selvgode. 
Guds ord er klinkeklart på dette 
området: Slik menneskene er i seg 
selv, kan de ikke være etter Guds 
vilje.

Jesus som fundament
For å kunne leve slik Gud vil, tren-
ger vi et solid fundament i livet. Det 
eneste som fungerer, er å ha Jesus 
som grunnvoll. Det innebærer å bli 
kjent med Bibelens Jesus. Gjøre det 
han sier. Og ikke minst; leve livet ut 
fra hans ressurser. Et liv fult av Den 
Hellige Ånd. 
 Jesus er en grunnvoll som gjør 
at vi kan stå imot presset om å 
innrette oss etter politisk korrekt-
het, uten å bli ekstremistiske. En 

grunnvoll som gjør at vi kan si nei 
til oss selv, uten å bli selvutslettende. 
Derfor er Jesus sannheten som set-
ter oss fri. Han er grunnvollen som 
hjelper oss til å velge Guds løsning i 
livets små og store situasjoner. Her 
er noen eksempler som viser hvor-
dan grunnvollen og grunnkreftene 
viser seg i rent praktiske sider av 
livet:

Case 1: Et kjærestepar
Dette er et kjærestepar som ønsker å 
leve for Jesus. De har ennå ikke har 
hatt sex, merker at de får mer og mer 
lyst til å ha sex med hverandre. Hver 
for seg begynner de så smått å gi 
slipp på idealet om å vente med sex 
til ekteskapet. I forhold til intimitet, 
går de lengre enn det de egentlig har 
blitt enige om. 

om man lar jesus 
bestemme eller ikke, 
er ikke bare et spørs-
mål om hva man sier 
og mener. det er et 
spørsmål om de små 
og store valgene man 
tar i livet

Grunnvollen eller 
Grunnkrefter?
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Grunnkreftene: De velger å la være 
å ta det opp med hverandre eller 
med andre, og progresjonen i inti-
mitet fortsetter. Noen dager senere 
når de overnatter hos hverandre, 
brister idealet, og de har sex med 
hverandre.

Grunnvollen: Gudsfrykt gjør at de 
velger å ta et oppgjør med utviklin-
gen, og snakker ut med hverandre 
om det. De blir enige om å fornye 
løftet om å vente med sex, og velger 
å prate ut med et felles vennepar de 
har stor tillit til. De blir enige om 
grenser for hvor mye berøring de 
skal tillate i tiden fram mot bryl-
lupet.

Case 2: Misunnelig venninne
Tre venninner henger mye sammen 
på fritida. Den ene av dem hører 
ved en tilfeldighet fra noen andre 
at de to andre venninnene hadde 
vært sammen hele kvelden før. Hun 
blir forbauset over dette, siden hun 
ikke hadde hørt om dette eller blitt 
invitert.

Grunnkreftene: Hun blir skuffet 
over venninnene, og lar dette gå inn 
på seg. Hun føler seg avvist, men vil 
ikke ta det opp med de andre. Hun 
prøver å late som ingenting, men det 
skaper avstand mellom venninnene. 
De andre to merker at noe er galt, 
uten å skjønne hvorfor.

Grunnvollen: Hennes første reak-
sjon er at hun blir skuffet og undren-
de. Da hun ikke vil at noen ting skal 
komme mellom dem, velger hun å 
snakke med den ene av dem. Hun 
forteller at hun har hørt at de to 

var sammen kvelden før. Når den 
andre skjønner at hun kan føle seg 
utestengt, forklarer hun bakgrun-
nen for at bare de to hadde møttes. 
Situasjonen blir oppklart, og den 
ene som ble utestengt, skjønner at 
det ikke var noe hun burde ta per-
sonlig.

Case 3: Forventningspress 
hjemmefra
En 20-åring fra Bergen har fått opp-
levd at Gud har talt om at han skal 
flytte til Tromsø, og at Gud skal 
bruke han i studiene der. Samtidig 
opplever han et forventningspress 
hjemmefra  om at han bør studere 
i Bergen. Begge foreldrene er kar-
rieremennesker som har studert på 
NHH, og de anser det som en gedi-
gen nedtur hvis sønnen skal studere 
økonomi på Høgskolen i Tromsø.

Grunnkreftene: 20-åringen begyn-
ner å tvile på om Gud egentlig har 
talt om Tromsø, siden foreldrene er 
så skeptiske. Han forteller ikke noen 
andre om dilemmaet han er opp i, 
og han er redd for å tape ansikt for 
foreldrene. Siden han er redd for for-
eldrenes reaksjon velger han derfor 
å søke NHH, i stedet for Høgskolen 
i Tromsø, når han skal studere.

Grunnvollen: 20-åringen vet hva 
Gud har talt, og forstår at motstand 
kan komme fra de aller nærmeste. 
Han drøfter dette med nære venner 
i menigheten, og forklarer deretter 
foreldrene hva han tenker. Selv om 
foreldrene nærmest håner hans prio-
ritering velger sønnen å stå på sitt, 
og søker seg til Tromsø.

En felles faktor
Det er en felles faktor i disse tre 
eksemplene: Om man lar Jesus 
bestemme eller ikke, er ikke bare et 
spørsmål om hva man sier og mener. 
Det er et spørsmål om de små og 
store valgene man tar i livet. Hva 
man faktisk velger å gjøre. Dessuten 
er Jesus like opptatt av dine vei-
valg i jobb og utdanning, som i 
din bønn og bibellesing. Å begrense 
Guds innflytelse til kun å gjelde på 
møter, gruppesamlinger og person-
lig andaktsliv er ubibelsk. Gud er 
like opptatt av resten av livet ditt. 

 Arne Olav røe

for å kunne leve slik 
gud vil, trenger vi et 
solid fundament i livet. 
det eneste som funge-
rer, er å ha jesus som 
grunnvoll

enten vi liker det eller ikke, påvirkes vi av 
ulike krefter når vi velger. Politisk korrekthet, 
ideologier som preger samfunnet, religion…
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Det var seint på kvelden, 
i november 2000. Dei var 
trøytte etter arbeidet på 
markene sine. Dei var samla 
i ei lita forsamling i eit land 
i Asia og dei lytta til John, 
ein besøkjande sørstats-
baptistmisjonær. 

Han delte denne visjonen 
med dei: Minst ei for-
samling i kvar av dei 

om lag 200 byane og landsbyane i 
landet deira i løpet av 3 år. Desse 
30 bøndene var dei såkorna som 
Gud skulle bruka til å gjera det, 
i følgje John. Dei såg tvilande 
på kvarandre og så stira dei på 
misjonæren som om han var heilt 
spikka gal!
–”Kvar einaste ein av dykk kan 
starta med å samla folk i dykkar 
eigen heim,” sa John.
–”Koss skal vi gjer det? Spurte 
dei. –”Kven skal undervisa?”
–”Det skal de gjera. Du skal læra 
dei!” svarte John.
 
Dei fnyste av vantru og rista på 
hovudet. ”Men vi veit ikkje koss 
vi skal gjera det!”
–”Eg kan læra dykk kva de skal 
gjera! Vi startar med ein gong. 

Det er veldig enkelt. Kvar ein av 
dykk har dykkar eiga forteljing 
av korleis de vart frelste. Skriv det 
ned på eit papir!”
 John bad dei å lesa forteljinga 
høgt for seg sjølve fem gongar. 
Etterpå måtte dei fortelja kvaran-
dre koss dei vart kristne.
 Det neste var at alle vart 
bedne om å skriva ei liste over alle 
dei personleg kjende som ikkje 
var frelste, og dei skulle ta til med 
slektningar og venner. Dei fleste 
kunne lista opp 50, 60 eller 100 og 
fleire.
 
–”Del dei inn i grupper på fem,” 
sa John. ”Finn dei på markene, på 
arbeid, heime, eller kor som helst. 
Bed dei heim til deg og del frelses-
historia di med dei!”

Å trena trenarar
Han kom tilbake to veker seinare 
for å sjå kva som hadde hendt. 
Bare 11 av bøndene hadde fortald 
historia si med andre. Han bad 
desse 11 om å fortelja om opple-
vingane sine for å oppmuntra dei 
andre. Fleire hadde delt vitnemå-
let sitt med to eller tre menneske; 
ein hadde vitna for elleve!
 Så utfordra John ”dei tause 
19” til å gje vitnemålet sitt til folk 

dei hadde på lista si, - eller ikkje 
å bry seg om å koma til neste tre-
ningssamling! Resten starta han 
å læra ein serie av enkle bibelske 
sanningar som dei kunne læra 
vidare til andre og trena dei til å 
trena andre til å gjera det same.
 I januar 2001, to månader etter 
det starta, hadde 20 små husfor-
samlingar vakse fram! Fire måna-
der etter det, møttest 327 husfor-
samlingar med 4000 nydøypte og 
nyfrelste kristne i 17 byar. Ved 
slutten av det året møttest meir 
enn 12000 nye kristne for å tilbe 
og få trening i 908 husforsamlin-
gar!
 

Det starta med 
30 tvilande bønder!

”koss skal vi gjer det? 
spurte dei. ”kven skal 
undervisa?” ”det skal 
de gjera. du skal læra 
dei!” svarte john.

hIsTOrIe FrA hVerDAGeN
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–”Vi trenar ikkje lærarar. Vi trenar 
trenarar,” forklarer John. ”Ein gene-
rasjon lærer opp og trenar den andre 
generasjonen, og denne andre gene-
rasjonen lærer opp og trenar den 
tredje generasjonen. Måndag kan 
du trena ei gruppe, tysdag ein anna 
gruppe, og torsdag ei tredje gruppe. 
Dess fleire du trenar dess fleire for-
samlingar har du.”
 Ein gammal bonde tok utfor-
dringa og starta meir enn 100 hus-
forsamlingar på eit år! Han står opp 
kl 05.00 kvar morgon og har to 
timar med Bibel og bønn, arbeider 
på jorda si til kl. 17.00. Han bruker 
så to timar med familien sin før han 
går til grupper av folk han trenar. 
”Eg arbeider på Guds åkerjord fram 
til midnatt,” seier han stolt!

Forsamlingar plantar  
forsamlingar
John sette i gang den same prosessen 
i ein drabantby i eit industriområde 
i nærleiken. Mange av arbeidarane 
kom frå distrikta rundt industrista-
den og budde i arbeidsbrakkar på 
arbeidsplassen.
–”Dei et, arbeider og søv på indus-
triområdet,” seier han. ”Kvar brakke 
har plass til mellom åtte og tolv 
menneske. Dei er ofte einsame. Om 
ein av dei vert kristen, kan han 
vinna alle i brakka for Jesus!”
 Dei kristne trenarane ”mista” 
ein fabrikkarbeidar. Det var ein 
nyfrelst arbeidar dei hadde trena til 
å læra opp andre. Ein dag var han 
berre borte!
–”Etter seks månader fann vi han 
att,” fortel John. ”Han hadde vorte 
flytta til ein annan stor fabrikk med 
10,000 arbeidarar. I løpet av desse 

seks månadene hadde han starta 70 
små grupper og sett 10 generasjo-
nar av reproduksjon, - forsamlingar 
plantar forsamlingar som plantar 
forsamlingar!”

Sommaren 2003, mindre enn tre år 
etter at 30 trøytte bønder lytta til 
ein misjonær dei trudde var sprø, 
var det ei stor rørsle av forsamlings-
planting på gang! 9,300 husforsam-
lingar var starta og meir enn 104,000 
nyfrelste var døypte!

Ein enkel men god måte
Kva var det som hendte? Bønn er 
ein nøkkel til å forstå det. Nød for 
sjelers frelse. Visjon og oppdrag med 
klare mål. Enkle sanningar, enkle 
treningsmåtar. Folk som er villige 
å verta trena. Å gjera rekneskap og 
stå til ansvar. Kvar ufrelst er ein 
potensiell kristen, kvar ny kristen er 
ein læresvein som skal verta trena 
og sendt!
 Misjonæren John gledde seg tid-
legare over at ei ny forsamling vart 
starta i året. Han tvilte på om det 
gjekk å starta ei forsamlingsplan-
tingsrørsle, - heilt til han såg det 
med sine eigne auge!
 
”Jesus sa, GÅ! Han bad oss om å 
gjera folk til læresveinar, ikkje berre 
medlemmar i ei kyrkje! Vi trenar alle 
til å verta trenarar. Det er det det 
handlar om! Det er veldig enkelt, 
men det er ein god måte for det 
verkar!”
 –”Det gjeld å trena trenarar som 
ikkje berre evangeliserer, gjer folk til 
læresveinar og startar forsamlingar, 
men som trenar andre til å gjera det 
same som dei gjer og dermed starta 

ein kjedereaksjon,” forklarer John 
som ein god misjonsstrateg. ”Det 
gjeld å få i gang ei grasrotrørsle som 
veks av seg sjølv!”

Andre historier
Ein misjonær vann ein student for 
Jesus. Han lærte studenten ikkje 
berre koss han skulle dela evange-
liet med andre, men også koss dei 
kunne dela evangeliet med andre 
igjen. Fleire hundre vart kristne som 
ei frukt av det i løpet av få måna-
der.
 Ein annan misjonær evange-
liserte og trena språklæraren sin. 
Han vann ei hushjelp for Jesus, som 
vann mannen sin for Herren, som 
vann svigerforeldra sine for Jesus, 
noko som vart etterfølgd av under 
og forfølging. Etter seks månader 
var det forsamlingar i meir enn 20 
landsbyar i eit stammefolk kor det 
før ikkje var nokon kristne!
 Ein evangelist arbeidde med 
fleire grupper av forsamlingsplan-
tarar som starta eit nettverk av for-
samlingar i eit stammefolk. Etter 
seks månader var ein ny genera-
sjon av forsamlingar født fram. Dei 
også reproduserte seg og etter atten 
månader var tredje generasjon født 
fram!

Kjenneteikn på forsamlings-
plantarrørsler
Dei vert ofte født i ein atmosfære av 
oppbrot, endring, forandring, utryg-
ge forhold eller kaos. I tider kor alt 
flyt og er usikkert, søkjer folk faste 
haldepunkt og ønskjer å tilhøyra eit 
fellesskap.
Dei som plantar nye forsamlin-
gar møter ofte forfølging, men 
deira frimodige tru og vilje til å 
lida for Jesus tiltrekkjer andre. 
Husforsamlingsleiarar må ofte gå 
gjennom mange vanskar på grunn 
av trua si. Men deira frimodige tru 
og mangel på frykt, smittar over på 
alle dei andre!

Teikn og under, å sjå folk verta friske 
ved Guds kraft, er det normale, - 
ikkje unntaket! I ei undersøking sa 
10 av 11 at dei hadde personleg opp-
levd eit under eller kjende nokon 

sommaren 2003, mindre enn tre år etter at 30 
trøytte bønder lytta til ein misjonær dei trudde 
var sprø, var 9,300 husforsamlingar starta og meir 
enn 104,000 nyfrelste var døypte!”
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som hadde vorte friske som svar på 
bønn. Teikn og under følgjer dei som 
startar nye forsamlingar!
 Heile familiar, slekter og nett-
verk av venner vert ofte kristne i 
tur og orden når folk får den rette 
opplæring.  Ein må ta sikte på heile 
grupper av menneske som kjenner 
kvarandre, ikkje berre arbeida for å 
vinna enkeltindivid som ein tek ut 
or den sosiale og kulturelle saman-
hengen deira!

Nye kristne vert sett til teneste med 
ein gong! I India planta ein eldre 
mann 42 husforsamlingar det første 
året han var kristen! Ingen fortalde 
han at han måtte få spesialtrening 
først! Å verta sett i arbeid med påføl-
gjande oppfølging er regelen, ikkje 
langvarig disipling og trening først! 
Dei nye kristne vert haldne ansvar-
lege og må gjera rekneskap for koss 
dei set undervisninga ut i livet med 
ein einaste gong!

 erich Bridges (www.bpnews.net)

kvar einaste ein 
av dykk kan starta 
med å samla folk i 
dykkar eigen heim
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’Nå er vi opptatt av å leve 
for Jesus. Når en blir født 
på ny, starter en livsforvand-
lende prosess sammen med 
ham. hadde jeg visst at det 
kristne livet var sånn, hadde 
jeg aktivt søkt det for lenge 
siden.’

Det er noe hjertevarmt over 
Beate Karlsen Flø (33) og 
Arne Flø (33) der de inviterer 

på middag i sitt hjem på Sommarøya 
i Øksnes kommune, en av de fem 
fantastiske naturperlene som utgjør 
paradiset Vesterålen i Nord-Norge. 
Det er bare i underkant av seks 
måneder siden den joviale reviso-
ren fra Ulsteinvik på Sunnmøre og 
den blide barnevernspedagogen fra 
Øksnes giftet seg. Men allerede har 
de to klart å gjøre hjemmet sitt til en 
oase for mange mennesker.

Det trengs mer enn barnetro
Arne forteller at han vokste opp i 
et kristent hjem. –Jeg gikk i kirken 
og på søndagsskolen. Hjemme sang 
vi bordvers og mamma leste bibel-
historier og sang kristne sanger på 
kvelden. Jeg har hatt barnetroen hele 
livet. 
 Men Arne skjønte etterhvert at 
å ha en barnetro, og ha gått i et kir-
kemiljø som barn, ikke hjelper noen 
til å leve som en kristen når man 
blir voksen. Han startet på en lang 
studiebane, og selv om han ikke tok 
avstand fra troen, var det andre ting 
som preget livet og prioriteringene 
hans.

Lærte av andres eksempel
Beate har også hatt en barnetro. Hun 
gikk på søndagskole og utviklet en 

tro gjennom det. Hun forteller at 
hun bestandig har vært søkende og 
alltid har bedt til Gud. Etter hvert 
hadde hun også et klart ønske om å 
bli en kristen, men hun kjente ingen 
kristne. -Jeg hadde ingen folk rundt 
meg som kunne gi meg de svarene 
jeg trengte. Men så ble en av venne-
ne mine kristen og presenterte meg 
for andre kristne, sier Beate. Jeg fikk 
være en del av miljøet, og satte pris 
på at det ikke var noen som presset 
meg til å ta et tidlig standpunkt. Jeg 
fikk bruke den tida jeg trengte til å 
gjøre meg kjent med menigheten de 
tilhørte og hvordan livet med Gud 
artet seg. Jeg så den sterke troen de 
hadde, og lurte på hvordan de kunne 
ha en slik tro. Samtidig ønsket jeg å 
oppnå det samme. Der jeg så tilfel-
digheter, så de Guds finger. Det var 
betydningsfullt for meg å se den 
troen de hadde på Gud i hverdagen, 
sier Beate. -Da jeg tok i mot Jesus var 
jeg 100 prosent klar!

Gud i hverdagen
Beate hadde aldri trodd at hun 
kunne høre Guds stemme. Nå ble 
hun overveldet av nye erfaringer. 
-Det er så utrolig at jeg kan få lov til 
høre fra Gud. I store og små avgjø-
relser er han med på laget. Er det 
ikke fantastisk?
 Når hun tenkte på en fremtidig 
ektefelle så hun at det måtte bli en 
kristen mann. -Min tanke var at om 
menneskene hadde levd etter Guds 
bud, så hadde verden vært en bedre 
plass å leve!

Bare litt kristen?
På sin kant befinner Arne seg også 
i en prosess. -Jeg har gjennom mitt 
voksne liv vært borti mange over-
fladiske folk, mens jeg selv følte 

jeg beveget meg gradvis i en annen 
retning. Jeg ønsket derfor å finne 
ei kone og hun måtte være av det 
skikkelige slaget. Ei som var bedre 
enn meg selv. Ei ”gudelig” ei, som 
vi sier der jeg kommer fra.. Da jeg 
ble oppmerksom på Beate, var det 
avgjørende at hun var kristen. I star-
ten tenkte jeg at her er det snakk 
om å bli akkurat kristen nok til at 
jeg kunne få henne, men jeg hadde 
ingen planer om at det skulle bli mer 
enn det, sier Arne med et smil.

Gud hadde andre planer
Beate derimot visste at Arne kom til 
å bli kristen, Gud ga henne en viss-
het. Hun var opptatt med å lære å 
høre Guds stemme i hverdagen, og 
involvere Ham i alle sider av livet 
sitt.  -I prosessen med Arne, var jeg 
ganske sikker på at han kom til å bli 
min mann. 
 Arne så at Beate var ei helt nor-
mal dame, og at alle stereotypene 
han var vant til å tenke om ”hal-
lelujakristne” ikke slo til. Da han 
var på besøk hos henne, fikk han 
hilse på flere av vennene hennes. De 
var kjempetrivelige, alle sammen. 
-I tiden etter dette gjennomgikk jeg 
stadig en modningsprosess. Det gikk 
for alvor opp for meg at det var jeg 
som måtte bevege meg i himmelret-
ningen og ikke dra Beate ut av hen-
nes sammenheng, sier Arne alvorlig. 

det er så utrolig at jeg 
kan få lov til høre fra 
gud. i store og små 
avgjørelser er han med 
på laget. er det ikke 
fantastisk?

Fra barnetro til disippelskap

eKsempeL FrA hVerDAGeN
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Han innså også at han måtte revur-
dere den stilling barnetroen hadde 
hatt, han var klar for å ta et endelig 
standpunkt. Beslutningen ble fulgt 
opp ved at han lot seg døpe - både 
i vann og Ånd  - noen få dager 
senere. 

Nytt liv
-For meg er det først etter dåpen 
i vann og Ånd at jeg virkelig har 
begynt å se hvor fantastisk Guds 
plan er. Jeg har lest mye i Bibelen før, 
men det ble bare historie og fortel-
linger. Nå har jeg fått et helt nytt liv 
på innsida, og dermed en helt annen 
forståelse av ting. Når jeg leser i 
Bibelen eller hører den som lydbok, 
får jeg helt andre opplevelser nå enn 
tidligere. Gradvis kommer det store 
og små åpenbaringer, og jeg ser ting 
som jeg har oversett totalt tidligere. 

Ivrige etterfølgere
Både Beate og Arne er ivrige etter 
å lære. De lengter etter stadig å få 
bedre kjennskap til Guds vilje og 
ønsker å innrette livene sine etter 
den. Nå treffes de en gang i uka med 
et mer modent par og går gjennom 
et undervisningsopplegg. –Det utvi-
der vår forståelse og har hjulpet oss 

til å få mange ting på plass. Vi 
opplever at vi vokser i våre person-
lige forhold til Gud, og vi lærer både 
hverandre og vennene våre å kjenne 
på en veldig sterk måte. 

Gir det videre
Nylig startet de også opp en ny 
cellegruppe sammen med to andre 
venner. -Vi var med i ei større grup-
pe, der vi fire var de siste som 
hadde blitt frelst. Nå håper vi at vi 
skal vokse på dette, og utvikle oss 
videre. Det blir en annen forpliktelse 
og en god motivasjon til å komme 
enda tettere på Gud. Vi trenger mer 
åpenbaring, så vi bedre kan formidle 
videre det vi har fått. Arne har utro-
lig mye kunnskap om Bibelen, for 
han har alltid hatt interesse for his-
torie, men nå kan teori og kunnskap 
settes ut i praksis! Det er ikke lenger 
bare historie, men en del av hans og 
vårt liv som vi kan dele med andre, 
sier Beate.

Beate og Arne kjenner hverandre 
godt nå og er blitt trygge på hver-
andre. De tror de vil fungere godt 
sammen med de andre i den nystar-
ta gruppa. -Vi ønsker å fungere 

sammen hele uka, - ikke bare på 
gruppekvelden! Det handler om et 
celleliv, ikke bare cellegruppesam-
linger. Vi kjenner mange som vi tror 
vi skal få berøre med det gode livet 
etter hvert. Vi har mange bekjente 
som ikke er kristne. Mange er inter-
essert i å høre historiene våre. De har 
kanskje allerede en tro som vi kan 
hjelpe dem å bygge videre på, og på 
den måten lede dem i riktig retning. 
Dette gir livet mening, sier Beate. 

Nytt fokus
Begge uttrykker stor glede og begeist-
ring over den retningen livene deres 
har tatt. - Nå er vårt høyeste ønske 
å være Jesu disipler. Forandringene 
begynte da vi tok imot Jesus som 
Herre i livene våre. Når en blir født 
på ny, starter en livsforvandlende 
prosess sammen med Ham. Hadde 
jeg visst at det kristne livet var sånn, 
så hadde jeg aktivt søkt det for lenge 
siden, sier Beate.

 Johnny myhr-hansen

Hadde jeg visst at det kristne livet var sånn, så hadde jeg aktivt søkt det for lenge siden, sier Beate.

Fra barnetro til disippelskap
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Bibelen er full av livsviktige 
lærdommer om de avgjø-
rende valga i livet. her er 
historier om mennesker som 
valgte rett eller feil - og føl-
gene det fikk.    

Adams valg fikk enorme konse-
kvenser
Til alle tider har historien om Adam 
og Eva som valgte å spise av feil tre, 
forundra folk. Hvordan kunne en 
”eplebit” føre forbannelse over hele 
menneskeheten? Bibelen viser at 
Adams fatale feilgrep var et bevisst 
opprør mot Gud1. Eva ble lurt, men 
Adam visste hva han gjorde2. Han 
ville styre livet sitt selv i stedet for å 
leve under Guds ledelse3. For hvert 
eneste menneske er dette livets mest 
avgjørende valg: Vil jeg bøye meg 
for Jesus som Herre eller vil jeg gå 
min egen vei?4 Hva vi svarer på 
dette spørsmålet, avgjør hva som vil 
skje med oss på dommens dag og 
resten av evigheten5. Dette livsvik-

tige valget, får også stor betydning 
for mange mennesker rundt oss.  

Jesu valgte å gi sitt liv 
Jesus er det eneste mennesket som 
har levd et perfekt liv og ikke for-
tjent noen form for straff. Likevel 
tok han frivillig på seg de verste 
lidelser og valgte å dø den mest 
smertefulle død. Dette gjorde han 
for oss! Han tok straffen for våre 
kriminelle valg, for at vi skulle gå 
fri og slippe straff6. Dette grenseløst 
vanskelige valget Jesus tok av kjær-
lighet til deg og meg, førte til enda 
større forandringer for menneske-
heten enn Adams idiotiske valg. 
”Altså: Som ett menneskes fall ble 
til fordømmelse for alle mennesker, 
slik fører ett menneskes rettferdige 
gjerning til frifinnelse og liv for alle. 
Slik det ene menneskets ulydighet 
gjorde de mange til syndere, skal nå 
den enes lydighet gjøre de mange 
rettferdige7.” 
 Valget Jesus gjorde om å legge 
sitt eget liv ned for deg og meg, 

Velg rett! 

valget jesus gjorde 
om å legge sitt eget 
liv ned for deg og 
meg, er samtidig et 
eksempel for oss på 
hvordan vi skal leve 
vårt liv
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er samtidig et eksempel for oss på 
hvordan vi skal leve vårt liv8. Vi 
skal legge ned vårt eget for de andre. 
”Hva kjærlighet er, har vi lært av at 
Jesus ga sitt liv for oss. Så skylder 
også vi å gi vårt liv for våre søs-
ken9.” 

Esau gjorde et kortsiktig valg
Esau ga fra seg en velsigna framtid 
for straks å få tilfredsstilt sitt følte 
behov. Når han siden ville prøve 
å sikre seg den gode framtida, var 
det for seint. Denne historien står i 
Bibelen for å advare oss mot å leve 
på en like dum måte10. I vår tid, 
hvor de fleste er så opptatt av å føle 
godt, uten å tenke på de langsiktige 
konsekvensene, skulle denne histo-
rien vekke oss opp. 
 I et av avsnittene der vi opp-
fordres til å lære av Esaus utrolig 
dumme valg, understrekes det at 
Guds behandling av oss også kan 
oppleves smertefull. Vi skulle ikke 
bli motløse og gi opp når det skjer, 
men tenke på de gode resultatene 
av treninga11. ”Det å bli straffet er 
ikke noe godt mens det står på – det 
smerter! Men etterpå ser vi resulta-
tet, en stille vekst i nåde og karak-
ter12.”

Moses valgte lidelse  
framfor nytelse
Moses var styrt av helt andre ver-
dier enn Esau. Han så den usynlige 
virkeligheten og tenkte på beløn-
ninga han skulle få seinere13. Det 
langsiktige perspektivet han hadde, 
fikk ham til å velge lidelse framfor 
kortvarig nytelse. På den måten ga 
han frihet til millioner av mennes-

ker og forandra historien. Han fikk 
et nærere forhold til Gud enn alle 
andre og opplevde enorme under.   

Salomo valgte rett og fikk alt 
Historien om Gud som kommer til 
Salomo i en drøm og spør hva han 
vil ha, minner litt om noen av de 
norsk folkeeventyra14. Bortsett fra at 
Salomo ikke fikk tre ønsker oppfylt, 
men ett. Han valgte visdom – et 
lydhørt hjerte – så han kunne lede 
folket han var konge for. Da sa Gud 
til ham: «Siden du bad om dette og 
ikke om et langt liv eller rikdom 
eller at dine fiender skulle dø, men 
bad om forstand til å skjønne hva 
som er rett, så vil jeg gjøre det du 
har bedt om. Jeg vil gi deg et hjerte 
som er så vist og forstandig at din 
like aldri før har vært og heller ikke 
skal komme siden. Men jeg vil også 
gi deg det du ikke bad om, både rik-
dom og ære. Så lenge du lever, skal 
det ikke finnes din like blant kon-
gene. Og hvis du vandrer på mine 
veier og holder mine lover og bud, 
likesom din far David gjorde, vil jeg 
gi deg et langt liv15.»  
 
Dette minner om løftet Jesus ga oss 
alle i Matteus 6,33: ”Søk først Guds 
rike og hans rettferdighet, så skal 
dere få alt det andre i tillegg.”

Peter og Johannes gjorde sitt 
livs valg
Da Jesus ropte til Peter og Johannes 
- mens de var i ferd med å kaste not 
i sjøen – at de måtte følge ham, var 
det ikke mye tid til forhandlinger. 
Der og da slapp de det de hadde i 
hendene, og gikk16. Jesus hadde en 

egen evne til å dukke opp og utfor-
dre folk når det passa minst17. Midt 
i offentligheten forventa han at de 
skulle oppgi alt annet og bli med 
ham – for resten av livet. 
 Jesus sa at bare de som gir hele 
livet og alt de har til Ham, kvalifise-
rer til å bli disipler18. For den som 
har møtt Jesus, er dette den beste 
avtalen en kan gjøre. De som har 
sett Guds rike, løper med glede bort 
og selger alt de eier for å få tak i det 
Jesus har for dem19. 
 Ingen har noen gang gitt opp 
noe for Jesu skyld uten at de har 
fått hundre ganger så mye igjen her 
i livet20. I tillegg er de sikra en strå-
lende framtid sammen med Jesus for 
alltid. 
     
Maria gjorde det beste valget
Episoden med søstrene Marta og 
Maria i Lukas 10 får meg til å tenke 
på barn som skal dele et kakestykke. 
Jesus slo fast at Maria hadde valgt 
den beste biten, og at den ikke skulle 
tas fra henne. Valget Maria hadde 
gjort var å sette seg ved Jesu føtter 
og høre på ham. Dette er det viktig-
ste og beste valget vi alle kan gjøre 
i vår hverdag: Gi Jesus vår fulle 
oppmerksomhet og lytte til det han 
har å si. 

 Knut G. Osland

1 Romerne 5,19
2 1. Timoteus 2,14
3 1. Mosebok 3,5
4 Jesaja 53,6 og Johannes 16,9
4 Romerne 10,9-10 og Matteus 7,21-23
6 Jakob 2,11 og Jesaja 53,6ff
7 Romerne 5,18-19
8 1. Peter 2,21
9 1. Johannes brev 3,16
10 Hebreerne 12,16-17
11 Hebreerne 12,5-11
12 Hebreerne 12,11 (Nytt Liv)
13 Hebreerne 11,24-27
14 1. Kongebok 3,5-15
15 1. Kongebok 3,11-14
16 Matteus 4,18ff
17 Lukas 5,27
18 Lukas 14,25ff
19 Matteus 13,44-46
20 Markus 10,29-30

for hvert eneste menneske er dette livets mest 
avgjørende valg: vil jeg bøye meg for jesus som 
Herre eller vil jeg gå min egen vei?
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’skal vi få en rett oppfatning 
av vår identitet, må vi først 
forstå hvem Gud er’.

For meg var det vanskelig å si 
at Gud var min far, og samti-
dig tenke at han var god - at 

han var for meg. 
 
Karethe har nettopp gitt oss et kort 
sammendrag av en del erfaringer 
fra sin oppvekst med en far som led 
av shizofreni. Om å aldri få annet 
enn negativ feedback. Om den utt-
ryggheten som følger av å vokse 
opp med en omsorgsperson med en 
uberegnelig psyke. 

- Jeg har et godt og avklart forhold 
til faren min nå. Det har skjedd 
mange gode forandringer de siste 
årene. Blant annet har jeg fått erfare 
å tilgi. 
 Først trodde jeg tilgivelse var 
å late som om ingenting har skjedd. 
Å glatte over ting. Det kunne jeg 
ikke gjøre. Men så skjønte jeg mer av 
forsoning. Å kunne si at ting er galt, 
men tilgi på tross av dette.  
 
Våren 2006 startet psykologistuden-
ten Karethe Fletcher på eget ini-
tiativ et kurs over 4 kurskvelder. 
Temaet for kurset var ”Identitet 
i Jesus”. FOLK har møtt henne for å 
finne ut hvorfor dette opptar henne.

Ny identitet 
- Identitet handler om det som kjen-
netegner oss. Et ID er en legitimasjon 
som bekrefter hvem vi er. Har vi vår 
identitet i utseende, vil klær, sminke, 
hår etc få veldig stor betydning for 
oss. Er buksa plutselig for trang vil 
dette rokke ved hvem vi er, og skape 
utrygghet. Har vi vår identitet i pre-
stasjoner, vil identiteten vår avhenge 
av at vi klarer å prestere maksimalt 
til enhver tid. Skulle vi mislykkes en 
dag, så vil dette rokke ved hele synet 
på oss selv. Det er derfor vi kan lese 
tragiske nyheter om mennesker som 
tar sitt eget liv på grunn av vansker 
på jobben. Dersom jobben definerer 
hvem vi er, blir vi plutselig iden-
titetsløse den dagen vi ikke takler 

Identitet

eKsempeL FrA hVerDAGeN
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jobben. Vi vet ikke lenger hvem vi er, 
det som før definerte oss som men-
neske er plutselig borte.

Har vi derimot vår identitet i 
Kristus, har vi en identitet som er 
stabil uavhengig av omstendigheter. 
Vi kan være verdifulle selv om vi 
ikke greier å prestere. Vi må derfor 
minne hverandre på vår identitet i 
Gud, slik at ikke ytre omstendighe-
ter vipper oss av pinnen og får oss til 
å tenke usannheter om oss selv.
 
Oppdag hvem Gud er! 
Karethe forteller oss at selv lenge 
etter at hun var blitt en kristen gikk 
hun med et feilaktig bilde av Gud. 
Hun er overbevist om at hvis vi skal 
få en rett oppfatning av vår egen 
identitet, må vi først forstå hvem 
Gud er.
  - For meg var det viktig å lese 
i Bibelen for tenke rett om Gud. 
Sannheten om hvem Gud er setter 
oss fri. Uansett om vi har hatt nega-
tive eller positive erfaringer med 
våre egne foreldre, vil disse erfarin-
gene påvirke gudsbildet vi har. Vi er 
avhengig av Bibelen for å se hvem 
Gud egentlig er. 
 - For å kunne ta imot det Gud 
vil gi deg, må du først forstå at Gud 
er for deg. For å tore å gå inn i Guds 
velsignelser, må du forstå at Gud er 
god. Å tro at vi er tilgitt og å ta imot 
av Guds nåde henger nøye sammen 
med å forstå at Gud er en god Gud. 

Gud ønsker å gi oss det beste! Før 
vi ser Guds godhet, er vi heller ikke 
i stand til å tro det Gud har gjort for 
oss.  

Guds ord på gule lapper
Karethe er veldig opptatt av Guds 
ord, hun leter for å finne hva det sier 
både om Gud og henne selv.
- Det er så mange som ønsker å 
fortelle oss hvem vi er og hvem vi 
burde være. For å vite hva Han som 
har skapt oss mener, er det viktig å 
gå til Hans Ord. 

Karethe forteller oss hvor mye det 
betyr for henne å kunne stole på 
Guds Ord i de situasjonene hvor 
hennes egne følelser eller omsten-
dighetene ikke sier det samme som 
Gud. 

- Når du står midt i en slik situa-
sjon, er det i seneste laget å begynne 
å lete i bibelen etter hva Gud sier om 
oss. Det gjelder å være forberedt. For 
meg har det vært viktig å lete frem 
og skrive ned noen sentrale bibel-
vers som jeg kan bruke når situasjo-
ner oppstår. Ikke bare å lese Guds 
ord, men å bruke Guds Ord!
Karethe forteller om et hverdagsliv 
der hun bruker Guds Ord. Om å 
tale ut Guds Ord til seg selv. Om å 
ha noen bibelvers klar. Skrive dem 
ned på gule lapper og feste dem i 
almanakken, slik at hun har dem til-
gjengelig og kan bli minnet om Guds 
ord i løpet av dagen. For Karethe er 
Bibelen mer enn en bok i mengden 
av andre bøker.
 - Det er noe med å velge å tro at 
Guds Ord er sant. Det er en bestem-
melse en må ta. Det er viktig å ha et 
rett forhold til Guds Ord, å vite at 
det er sannhet. 

Avslør løgn 
- Det er alltid noen som mener noe 
om deg. Media og reklamen skaper 
et bilde som fokuserer veldig på 
prestasjoner og utseende. Du må 
være slik og slik.  Det er lett å bringe 
dette inn i Gudsforholdet. Mange 
klarer ikke å ta imot Guds nåde og 

det er gud som 

har målestokken 

for livene våre, 

ikke mennesker

Dette sier bibelen 
om Gud – og om oss

Gud er Far
”Så gjør dere ikke bekymringer, 
og si ikke: `Hva skal vi spise?` 
eller `Hva skal vi drikke?` eller 
`Hva skal vi kle oss med?` Alt 
dette er hedningene opptatt av. 
Men den Far dere har i himmelen, 
vet jo at dere trenger alt dette.” 
(Matt 6,31-32)

Gud er god
”Herren er god, et vern i nød. Han 
tar seg av dem som tyr til ham.” 
(Nah 1,7)

Gud er kjærlighet
”Den som ikke elsker, har aldri 
kjent Gud, for Gud er kjærlighet.” 
(1 Joh 4,8)

Gud er pålitelig
”For Herrens ord er sannhet, alt 
han gjør, kan en lite på.” 
(Sal 33,4)

Gud er evig
”Vet du det ikke, har du ikke hørt 
det? Herren er den evige Gud som 
skapte den vide jord. Han blir ikke 
trett eller utmattet, uransakelig er 
hans forstand.” (Jes 40,28)

Gud tilgir
”Men dersom vi bekjenner våre 
synder, er han trofast og rettferdig, 
så han tilgir oss syndene og renser 
oss for all urett.” (1 Joh 1,9)
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tilgivelse selv om de vender om. De 
går i stedet rundt og straffer seg selv 
ved å tenke at de ikke er gode nok til 
å ta imot Guds velsignelser.
Hvis vi erkjenner at Gud fins, fins 
det også en djevel, en som taler løgn. 
Vi trenger å si at den løgnen vil vi 
ikke ha noe av. 
 - Det er viktig å ha noen rundt 
seg som kan være med å bedømme 
hva som er sant og ikke. Når du 
begynner å tvile på hva som er sant, 
er det fint å kunne veie ut spørsmå-
let med noen du stoler på. Det er 
også bra å stå sammen med noen 
og minne hverandre på det som er 
sant!  

Lev reelt!  
Nære og åpne relasjoner er noe 
som Karethe trekker fram som vik-
tig flere ganger i løpet av samtalen 
vår. - Noen ganger kan en bli gående 
med en følelse av at alle rundt en er 
perfekte. At det bare er en selv som 
kan oppleve utfordringer i livet. At 
vi som kristne har rom for å vise 
svakhet for hverandre er viktig for 
å kunne gi og motta hjelp. Uten slik 
åpenhet blir ikke det kristne felles-
skapet et sted hvor en kan få hjelp 
til å komme videre.   
 - Når jeg snakker med kristne 
som sliter, er der ofte likevel en 

vi må derfor minne hverandre på vår identitet i gud, 

slik at ikke ytre omstendigheter vipper oss av pinnen 

og får oss til å tenke usannheter om oss selv

Guds ord
”For Herrens ord er sannhet, alt 
han gjør, kan en lite på.” (Sal 
33,4)

Min identitet
”Derfor, hvis noen er i Kristus, er 
han en ny skapning. Det gamle er 
borte, se, det nye er blitt til.’’ (2 
Kor 5,17)

”For dere har lagt av det gamle 
menneske og dets gjerninger og 
kledd dere i det nye menneske, 
det som stadig fornyes etter sin 
skapers bilde og lærer ham å kjen-
ne.” (Kol 3,9-10)

Min frihet
”Får Sønnen frigjort dere, da blir 
dere virkelig fri.” (Joh 8,36)

”Han skulle kjøpe fri dem som sto 
under loven, så vi kunne få retten 
til å være Guds barn.” (Gal 4,5)

fasade av at ting er perfekt.  Vi kan 
være forbilder i å være åpne. Når vi 
selv åpner opp for andre de områ-
dene hvor vi opplever utfordringer, 
blir det enklere for mennesker rundt 
oss å gjøre det samme.
 
Til slutt spør vi Karethe hvilke kon-
sekvenser har det for henne å ha en 
ny identitet i Jesus? Hun bruker litt 
betenkningstid. Etter litt frem og til-
bake summerer hun det opp i ordet 
”frihet”. -Det å vite at Gud har skapt 
deg slik du skal være, gjør at det er 
mange krav en bare kan legge fra 
seg. Det er Gud som har målestok-
ken for livene våre, ikke mennesker. 

 håvard Kjøllesdal
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me tenkjer slik me lever og me lever slik me tenkjer. Livet 

me lever former tankane våre og tankane former livsfør- 

selen. Liv og tankegang høyrer saman og påverkar kvar-

andre. Tankane våre om Gud er dei viktigaste tan-

kane me tenkjer, for dei viser også kva 

me tenkjer om oss sjølv       

>> fortsetter neste side

Lev styrt av Guds Ord

–te
nk kristn

e tankar, lev eit kristent liv!
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I denne artikkelen vil eg prøva å 
forklara kva det vil seia å vera 
styrt av Guds ord og tenkja 

”kristeleg teologisk”. Alle menneske 
er filosofar og teologar i den mei-
ning at alle har grunnleggjande tan-
kar og meiningar om tilværet og om 
Gud. Jamvel ateistane bruker krefter 
på å formulera trua si, der dei ikkje 
har plass for Gud. I våre dagar er det 
mange slags filosofiar og teologiar 
ute og går, og det er dei som meiner 
at alle er like gode jamvel om dei 
motseier kvarandre! Det som er sant 
for deg, treng ikkje vera sant for 
meg, seier dei postmoderne filoso-
fane og teologane. Dei fleste tenkjer 
likevel ikkje på seg sjølve som filo-
sofar eller teologar, for desse titlane 
er det berre høgtutdanna spesialistar 
som bruker.

Å vera ein kristen er å tru og sanna 
at Jesus Kristus er Herre.1 Dette er ei 
teologisk sanning med stor spreng-
kraft og langtrekkjande fylgjer. Me 
seier med dette at Jesus Kristus har 
stått opp frå dei døde, at Gud har 
gjeve han all makt2 i himmel og på 
jord og gjort han til Herre over alle 
ting.3 Me seier at han er universets 
Herre. Me seier med dette at han er 
Konge over kongane og Herre over 
herrane på jorda.4 Me seier med 
andre ord at heile jorda, heile verda, 
heile tilværet tilhøyrer Jesus Kristus, 
Herren.5 Når me sannar at Jesus 
Kristus er Herre bøyer me oss under 
hans herredømme og søkjer å gjera 
hans vilje i alle ting.

Oftast seier me at Jesus er vår Frelsar 
og Herre. Det er fordi Jesus Kristus 
er frelsande i alt han gjer. Det er 
frelse i å bøya seg under hans her-
redømme. Fordi Jesus er Herre, kan 
han fria oss frå den øydeleggjande 
makta til synda og djevelen. Han 
er Herre fordi han har overvunne 
synd, død, makter og åndskrefter 
ved sin triumferande død på kros-
sen.6 Difor var det Kristus døydde 
og vart levande att: Han skulle vera 
herre både over levande og døde.7   
Å leva under Jesu herredømme 

inneber å vera styrt av Guds ord og 
Den Heilage Ande i alle ting. Me kan 
berre i sanning seia at Jesus Kristus 
er Herre ved hjelp av Den Heilage 
Ande som openberrar Kristus for 
oss. Å vera ein kristen handlar om å 
lata Guds ord og Ande forma tankar 
og haldningar på ein slik måte at alt 
me gjer avspeglar Guds herlegdom. 
Difor handlar det om å forstå kven 
Gud er, koss han er og koss han 
arbeider, for me er skapte i hans 
bilete.8

Det har vorte sagt om du sår ein 
tanke, vil du hausta ei gjerning. Sår 
du ei gjerning, vil du hausta ein 

vane. Sår du ein vane, vil du til slutt 
hausta ein karakter. Difor må me gje 
Guds ord den rette plassen i livet 
vårt ved å grunna på det dag og 

Å vera ein kristen hand-
lar om å lata guds ord 
og Ande forma tankar 
og haldningar på ein 
slik måte at alt me 
gjer avspeglar guds 
herlegdom.
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natt.9 Mennesket lever ikkje berre av 
brød, men av kvart ord som går ut 
frå Guds munn.10

Gud er opphav og endemål for alt.11 
Av han, ved han og til han er alle 
ting.12 Alt er meint å vera til lov og 
pris og ære for hans herlegdom.13 
Når me vert gripne av denne tan-
kegangen vil heile livet få ein ny 
dynamisk dimensjon som gjer oss 
velsignande og frelsande på sam-
funnet me lever i.

Det handlar om å leva eit liv under 
Jesu Kristi herredømme. Det hand-
lar om å leva ut Guds rike. Det 
handlar om å ha dei rette verdiane 
som grunnlag for dei val me tek. Det 
handlar om vårt personlege kristen-
liv i kvardagen, i heimen, i nabola-
get, på skulen og på arbeidsplassen.
Me er kalla til å vera lys og salt 
i verda.14 Kvar einaste kristen er 
viktig og kan gjera noko verdifullt. 
Val av yrke, bruk av tid og kref-
ter kan ha avgjerande verknad for 
utviklinga i samfunnet. Gud bruker 
enkeltpersonar og mange menneske 
saman. Det er ei meining med livet 
vårt. Me har eit oppdrag å fullføra 
og difor må me tenkja og leva rett.

Med eit Guds rike perspektiv over 
livet får arbeid og yrke ei ny mei-
ning. Me treng kristne med Guds 
rike verdiar i botn for familie-, 

arbeids-, kyrkje- og samfunnsenga-
sjement. Då vil ein kunna finna den 
rette ektemake. Då vil ein kunna 
vera salt og lys i kvardagen og verta 
brukt av Gud til velsigning og for-
vandling av samfunnet. Gud bruker 
vanlege folk til å utbreia sitt rike. 
Guds rike høyrer til i samfunnet, i 
politikken og arbeidslivet. Det fin-
nest ikkje eit einaste område i livet 
kor ikkje Guds rike er meint å gjera 
seg gjeldande!

Store krefter arbeider på å gjera kris-
tentrua privat og gjera samfunnet 
såkalla livssynsnøytralt. Det inneber 
at me som trur at Jesus Kristus er 
Herre, og som difor vil fylgja alt det 
han seier i Bibelen, får trongare kår. 
Rett nok vert me lova religionsfri-
dom, men denne fridomen vert inn-
skrenka til å tru kva me vil så lenge 
me held trua vår privat og ikkje 
misjonerer eller prøver å forandra 
stoda. Såkalla tolerante politikarar 
og sekulære humanistar har i den 
seinare tid avslørt kor intolerante dei 
er mot kristne som held fast på det 
Bibelen seier, om til dømes homo-
fili og fosterdrap. Å gjera samfunnet 
livssynsnøytralt inneber for mange å 
stengja kristentrua ute frå det offent-
lege rommet, frå samfunnslivet, og 
gjera trua til noko privat som ikkje 
høyrer det verkelege livet til.

Kristne menneske, dei som sannar 

at Jesus Kristus er Herre, kan aldri 
slå seg til ro med å ha ei privat 
tru. Om me tenkjer kristeleg vil me 
seia og visa med livet vårt at Jesus 
Kristus er Herre over alle område 
av livet. Dessverre er det slik at 
mange kristne er svært påverka av 
ein menneskeleg tankegang og ikkje 
av Guds ord. Me treng som aldri 
før å læra å tenkja ut frå Guds ord,  
tenkja teologisk med utgangspunkt 
i Bibelen og ha eit åndeleg funda-
ment for livet vårt. Mange tenkjer 
berre pragmatisk: om det verker er 
det bra, om det ikkje verker er det 
ikkje noko å bry seg om. Dei som 
tenkjer pragmatisk har oftast eit kort 
perspektiv på ting. Dei som tenkjer 
ut frå Guds ord tenkjer langsiktig og 
åndeleg og let seg ikkje lura av det 
menneskelege og synlege. Å tenkja 
rett teologisk er å ta til med Gud og 
hans evige plan og tenkja i samsvar 
med sanninga som er i Jesus Kristus 
på ein slik måte at heile livet levast 
til Guds ære.

Lær å tenkja Guds tankar
Apostelen Paulus skriv til dei kristne 
i Roma15 for å hjelpa dei å leva i for-
nying av sinn og tankar så dei kan 
kjenna Guds vilje i alle ting. For å 
kunna tenkja Guds tankar og kjenna 
Guds gode og fullkomne vilje, legg 
han dei på hjartet, ved Guds mis-
kunn, at dei må bera fram kroppen 
deira som eit levande og heilagt 
offer, til glede for Gud. 

Dette er vår daglege åndelege guds-
teneste, å gje oss over til Gud med 
hud og hår, og stella alt me er og 
har til hans rådvelde. Det er å gje 
Gud fyrsteplassen i alt me tenkjer 
og gjer ved å dagleg gje kroppen – 
heile oss – over til Gud. For å kunna 
tenkja Guds tankar og kjenna hans 
vilje må me setja vår ære i å vera til 
glede for han.16 Ein dag skal me alle 
gjera rekneskap for det me har gjort 
gjennom livet i kroppen, anten godt 
eller vondt. Me skal med andre ord 
dømmast ut frå Guds sanning og 
norm, og ikkje ut frå menneskelege 
meiningar. Fordi me har ærefrykt 

Alt er meint å vera til lov og pris og ære 
for hans herlegdom. når me vert gripne 
av denne tankegangen vil heile livet få 
ein ny dynamisk dimensjon…
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for Herren, innrettar me oss ikkje 
etter denne verda, men me let oss 
omskapa ved å få eit nytt sinn, ten-
kja nye tankar i samsvar med det 
gode, det som er til glede for Gud, 
det fullkomne.

Difor kan me ikkje lenger leva slik  
me gjorde før me kom til Jesus 
Kristus. Då var tankane våre tomme, 
vitet vårt var formørkt og me var 
framande for livet i Gud.17 Me var 
ein gong døde på grunn av misgjer-
ningane og syndene våre. Me levde 
slik ein gjer i denne verda, og let oss 
leia av han som styrer i den usyn-
lege verda, den ånda som no verker 

i dei ulydige. Me fylgde lystene våre 
og det våre eigne tankar ville, utan 
å forstå at me var manipulerte av 
usynlege krefter (t.d. moteretningar, 
trendar og politisk korrekte meinin-
gar).18 Me gav oss over til eit utsve-
vande liv, me var ureine, grådige og 
på mange måtar kjenslelause.
 Men me lærte Kristus å kjen-
na. Me fekk høyra om han og vart 
underviste i han etter den sanninga 
som er i Jesus. Difor kan me ikkje 
leva som før eller tenkja som før, for 
dei forførande lystene er øydeleg-
gjande for oss. No lever me i forny-
ing i sjel og sinn. Me kler oss i den 
nye mennesket som er skapt etter 

Guds bilete til eit liv i rettferd og hei-
lagdom i samsvar med sanninga.19 
Det nye mennesket lever i stadig 
fornying etter skaparens bilete og 
lærer han meir å kjenna.20

Å verta ein kristen er med andre 
ord ei stor omvelting. Å leva som 
kristen er å leva i dagleg overgjeving 
til Gud og verta fornya og forandra 
frå innsida fordi me lærer å tenkja 
Guds tankar. Å leva som kristen er å 
bera kroppen fram for Gud og seia: 
Kva vil du no eg skal gjera? Koss 
kan eg bruka kroppen min i dag til 
glede for deg? Eg er her for å gjera 
din vilje!

Med ei slik overgjeving til Gud i 
botn for kvardagslivet vil Gud vera 
utgangspunktet for alt me tenkjer 
og gjer. Då vil me alltid spørja: Kva 
meiner du om dette Gud? Kva seier 
Guds ord om dette? Kva er Guds 
vilje? Dette vil driva oss til Bibelen 
for å få svar frå Gud i dei innfløkte 
vanskane og stodene me møter i 
kvardagen. Sidan me trur at Jesus 
Kristus er Herre og at alle ting er lagt 
under han, trur me også at han har 
noko å seia på alle område av livet. 
Å leva under hans herredømme er 
dagleg å søkja hans vilje i alle ting. 
Difor går me til Guds ord for å næra 
trua vår og finna rettleiing for livet.

 erling Thu

1  Rom.10,9-13
2  Matt.28,18-20
3  Fil.2,9-11
4  Op.19,16
5  1.Kor.10,26; Op.11,15-16
6  Kol.2,15
7  Rom 14,9
8  1.Mos.1,26-28
9  Salme 1,1-3
10  Matt. 4,4
11  Hebr.2,10
12  Rom. 11,36
13  Ef. 1,6,12,14
14  Matt.5,13-14
15  Rom.12,1-2
16  2.Kor.5,9-10
17  Ef.4,17-19
18  Ef.2,1-3
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Fordi eg er i Jesus Kristus, 
er eg ein heilt ny skapning
Det gamle er borte, alt har vorte nytt! 

Eg har fått ein heilt ny identitet i Kristus
No kan eg leva eit heilt nytt liv
Fortida kastar ikkje skugge lenger
Det dårlege ryktet mitt er tel ikkje meir
Det einaste som tel er at eg er ein ny skapning!1

Fordi eg er oppreist med Kristus
tek eg oppstodelivet på alvor
Eg søkjer det som Jesus Kristus styrer over

Jesus Kristus er Herre!
Eg slentrar ikkje tankelaust gjennom livet
-oppteken av det jordiske og sanselege
Eg vender sinn og tankar til det som skjer der Kristus er
-det er der dei verkelege handlingane føregår

Når eg ser ting frå hans perspektiv
-får livet eg lever på jorda meining
Eg er ferdig med det gamle livet
Det nye livet, det verkelege livet,
-som dei utanforståande ikkje kan sjå,
er det livet eg har i Kristus.
Kristus er sjølve livet mitt!
Når han openberrar seg skal eg òg openberrast 
-i herlegdom saman med han!2

Eg er i Kristus, Kristus er i meg
Eg er i Anden, Anden er i meg
Eg er i Gud, Gud er i meg

Gud bur hjå alle dei som sannar at Jesus Kristus er Herre
-og saman bur vi i Den Treeinige Gud
Han som er i meg er større
-enn han som er i verda
Anden som bur i meg
-er den same Ande som reiste Kristus frå dei døde
Krafta som bur i meg sette Kristus over alle 
makter og alt velde
Han som verkar i meg med si kraft
kan gjera mykje meir enn alt eg kan drøyma
Ingenting er for vanskeleg for Gud
Alt er mogeleg for den som trur
Alt maktar eg i han som gjer meg sterk
Far, Sonen og Den Heilage Ande har teke bustad hjå meg
Eg kan gjera dei gjerningane Han gjer
Ja, større gjerningar ventar på meg for å verta gjorde!3

Det er berre Guds verk 
-at eg er i Jesus Kristus
Det er eit nådeverk eg ikkje fattar rekkjevidda av

Sjå kva Gud har gjort!
Gud har gjort Kristus til min visdom,
Gud har gjort Kristus til mi rettferd, 
Gud har gjort Kristus til mi helging
Gud har gjort Kristus til mi utløysing,
No eg kan rosa meg i Herren
-og prisa meg lukkeleg på grunn av Guds verk4

Velsigna vere Herren!
Han er biletet av den usynlege Gud
Han er den førstefødde over alt det skapte

Han er før alle ting og over alle ting
Han er hovudet for kroppen, - forsamlinga av dei heilage
Han er opphavet og endemålet
Han er oppstoda og livet
Han er i alt og eitt den fremste
Han er eineståande
Han overgår alle
- ingen kan liknast med han
Heile Guds fullnad bur i han
Ved han har Gud forsona alle ting med seg sjølv
-alt i himmelen og på jorda er forsona
Då han skapte fred ved Jesu blod på krossen!
Velsigna vere Herren!5

1 2.Kor.5,17; Gal.6,15
2 Kol.3,1-3
3 Joh.14,12-26; Ef.1,18-21; 3,20; 1.Joh.4,4; Mark.9,23; Fil.4,13; 

Matt.19,26; Luk.18,27
4 1.Kor.1,30
5 Kol.1,15-20

Disse tekstene er hentet fra erling Thus 

Kristusmeditasjonar og Kristusidentiet.

   BØNN OG IDeNTITeT
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Det var ikke første gang 
han merket at hun hadde 
et godt øye til ham. Hun 

var ikke bare spesielt vennlig. Det 
var noe mer. På personalmøtene, 
når de møttes i korridoren eller på 
kopirommet. Han kunne ikke unngå 
å legge merke til blikket hennes. 
Stadig oftere benyttet hun anled-
ningene til å komme inn til ham på 
kontoret. Det var likevel berøringen 
i heisen som satte fantasien i gang 
for alvor. Hun stilte seg bak ham, 
selv om det var bare de to der. – Å, 
så anspent du er, sa hun med rolig 
og myk stemme. I det hun tok tak i 
skuldrene hans og forsiktig begynte 
å løse opp de spente musklene, kjen-
te han kroppen hennes inntil seg.
 Nei, han hadde vel ikke 
ekteskapsproblemer akkurat. Det 
var vel mer det at de fikk så lite tid 
sammen. De hadde begge en hektisk 
hverdag. Overskuddet var liksom 
bare borte og han følte at nesten alle 
hennes kommentarer dreide seg om 
alt han burde gjort, men ikke gjorde. 
Når de la seg om kvelden, orka de 
knapt å gi hverandre et kyss. 
 Jenta på jobben var annerledes. 
Hun var varm, åpen og oppmerk-

som. Hun snakka aldri om svak-
hetene hans. Aldri hadde han møtt 
noen som styrka selvfølelsen hans 
og oppmuntra ham sånn som henne. 
Etter hvert ble samtalene på konto-
ret mer og mer fortrolige. Selv om 
hun sikkert var femten år yngre 
enn ham, virka det som hun forsto 
ham så godt. Han begynte å fortelle 
henne om problemene sine og følel-
sene av ikke å strekke til hjemme.  
 Til å begynne med var det ikke 
noe seksuelt i fantasiene. Når han 
våkna om natta og ikke fikk sove, 
så han for seg hennes varme smil 
og snille øyne. Tankene fikk ham til 
å glemme alle bekymringene. Etter 
massasjen i heisen, ble det annerle-
des. Nå levde tankene sitt eget liv. 
 Dagen etter firmafesten skjedde 
det! Det var som om han plutse-
lig våkna. Natta før hadde de sit-
tet i bilen et par timer og snakket 
sammen etter festen. Hun hadde 
tatt den ene hånda hans og begynt 
å stryke den mens hun satte ord på 
hva han betydde for henne. 

- Nei, dette vil jeg ikke! sa han til seg 
selv i det han gikk inn hoveddøra i 
kontorbygget der han jobba. I stedet 

Det brutale valget
Hvis dette var meg… 
”Det brutale valget” er en 
tenkt historie. men hva hadde 
du gjort, hvis dette hadde 
vært deg? 

 
Vi kan godt bytte rollene i historien 
for å inkludere alle: ”Det var ikke 
første gang hun merket at han hadde 
et godt øye til henne.” Erfaring og 
statistikk viser oss at både menn og 
kvinner kan oppleve slikt. Alle kan 
vi, på ett eller annet punkt i livet, 
komme til å stå overfor lignende 
utfordringer som dette. 
 Det begynner alltid med tanker 
og følelser. Så følger ord, og så til 
sist handling. På hvert steg på veien 
kan du velge rett; rette tanker og 
rett bekjennelse, som igjen påvirker 
følelsene og som vil hjelpe deg å 
handle rett til slutt.

Her er noe du kan gjøre
allerede nå:

1. Hør på rett stemme: 
Gud sa til Eva: ”spiser du av treet 
skal du dø”. Så lenge Eva så saken 
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Det brutale valget

   TeNKT hIsTOrIe

for å gå inn på sitt eget kontor, banka 
han på hos sjefen. – Har du tid til å 
snakke litt? spurte han. Han så ikke 
på sjefen som en venn, men han vis-
ste at han hadde mye livsvisdom, et 
godt ekteskap og høy integritet.  Nå 
nølte han ikke, pakka ingenting inn. 
Han fortalte alt sånn som det var. 
Sjefen lytta, nikka og forsto. – Ta deg 
fri resten av dagen, foreslo han, - be 
kona di ut på lunsj. Fortell hvor høyt 
du elsker henne og at du ønsker å 
komme tilbake til forelskelsen dere 
hadde en gang. 

Han nesten løp ut til bilen, kjørte 
innom en blomsterbutikk på veien og 
rett til konas arbeidsplass. Tankene 
gikk i hundre. Fantasiene fra de 
siste ukene spolte i hodet hans. Han 
sprang opp trappene og inn på kon-
toret hennes. Det var nesten som 
om han var redd for å ombestemme 
seg. – Kan du ta deg fri et par timer? 
spurte han andpusten mens han 
rakte henne blomsterbuketten. – Jeg 
inviterer deg ut på lunsj.   

På favorittrestauranten begynte de 
å mimre om de første åra sammen. 
Han fortalte henne igjen hva det var 

som sjarmerte ham i begynnelsen 
og hvor glad han var i henne. De 
snakka om hvor godt de hadde det 
og om alt de skulle utrette sammen. 
– Vi hører sammen for alltid. Du er 
den eneste for meg, sa han freidig 
med tårer i øynene. 

Flere gode beslutninger ble tatt den 
dagen. Ikke bare fornya de løftene 
de hadde gitt hverandre om å leve 
trofast sammen, men de bestemte 
seg for å gjøre viktige endringer i 
sine prioriteringer.  

Samme dag leverte han oppsigel-
sen på jobben. Nå ville han ikke ta 
noen sjanser lenger. Sjefen viste stor 
forståelse. De siste tre månedene i 
bedriften, jobba han på et kontor på 
andre sida av byen. Den siste samta-
len han hadde med henne var kort, 
formell og rett på sak. Det var siste 
gang han så henne. 

De neste ukene brukte han og kona 
ekstra mye tid sammen. Det tok tid 
før følelsene kom på plass, men val-
get var tatt. Godt og brutalt.

 Knut G. Osland

på Guds måte, holdt hun seg unna 
treet. Slangen sa: "dere kommer slett 
ikke til å dø, men bli som Gud”. Da 
forandret Evas opplevelse av treet 
seg og bibelen sier at hun ”så at treet 
var godt å spise av.” 

Dette er Guds stemme om utro-
skap: ”Tankeløs er den som driver 
hor med en kvinne; den som gjør 
slikt, ødelegger seg selv. Han får 
bare skam og skade av det, og hans 
vanære slettes aldri ut.”
Ordsp 6,32-33

2. Invester i det gode:
Bibelen snakker om at vi har for-
skjellige livskilder. Gud er selvsagt 
vår livskilde nummer 1. Du drikker 
av denne kilden gjennom takk og 
bønn og Guds ord. Gud vil dekke 
dine innerste og dypeste behov. Når 
vi er tilfredse i han vil det være 
mindre rom for andre ting som vil 
lokke oss.

Men det finnes også andre gode 
livskilder. Gode nære relasjoner 
er en annen livskilde. Sunne åpne 
vennskap beskytter deg fra å trenge 
å dekke følelsesmessige behov på 
usunne måter.
 I ekteskapet handler dette selv-
sagt først og fremst om å investere 
i hverandre. Velg rette tanker, velg 
rette ord, og bruk dem flittig! Gi 
oppmerksomhet, blikk, ord og berø-
ring. Jo mer du investerer, jo mer får 
du igjen. Prinsippet om å så og høste 
gjelder også på dette området.

Dette sier Guds ord om å inves-
tere i det gode:

”Drikk av din egen brønn, rennende 
vann fra din egen kilde! La ikke dine 
kilder renne ut på gaten, dine bekker 
flyte på plasser og torg! Du skal ha 
dem helt for deg selv og ikke dele 
dem med andre. Da skal din kilde 
være velsignet. Gled deg over din 
ungdoms hustru, den elskelige hind, 
den yndige gasell! Fryd deg alltid 
ved hennes barm, la hennes kjærlig-
het stadig beruse deg!”
(Ordsp 5,15-19)
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Det dårlige valget 
halvparten av hovedstadens høyt utdannede har vært utro. 
Utroskapet er hovedgrunnen til at par går fra hverandre. 

Tall fra Statens institutt for fol-
kehelse viser at 30-50% av 
gifte menn, og 20-40% av gifte 

kvinner, trolig vil ha sex med en 
annen en partneren minst én gang 
i løpet av ekteskapet. Statistikken 
viser at halvparten av Oslos høyt 
utdannede har hatt et sidesprang. 
Mellom 50 og 70% av dem som er 
utro, opplever at sidespranget fører 
til brudd eller et svekket forhold.
En samlivsundersøkelse Infact har 
gjort for VG, viser at utroskap top-
per listen over årsaker til at par går 
fra hverandre. 22 prosent oppgir 
utroskap som hovedårsaken til sam-
livsbruddet. I alderen 18 til 24 år er 
prosenttallet 32. 
- I noen tilfeller blir det konstru-
ert å snakke om at en er utro først 
når en har hatt sex,  kan hende var 
en det lenge før, sier familietera-
peut og professor i psykologi ved 
Universitetet i Bergen, Frode Thuen 
til NRK. - Når du har et så nært for-
hold til en annen enn partneren at du 

ønsker å holde dette hemmelig for 
partneren, er dette fullgodt med en 
seksuell forbindelse, hevder Thuen, 
som deltok i en serie om utroskap i 
radioprogrammet Norgesglasset på 
P1.  Han mener at løgn om småting 
i hverdagen kan være et tegn på 
utroskap. 
 Professor i psykologi ved 
Universitetet i Oslo, Per Schioldborg, 
understreker i den samme program-
serien at over halvparten av oss er 
trofaste. – Når man er forelsket, og 
det kan man være gjennom et helt 
liv, så blir spørsmålet om sidesprang 
og sideforhold helt irrelevant. 
Nettopp fordi man går så opp i den 
annen partner. Og når det da finner 
sted, så er det så utslagsgivende, at 
et sidesprang overhodet ikke kom-
mer inn i bildet. Kanskje heller ikke 
et lite kyss, for den saks skyld, sier 
Schioldborg til Norgesglasset. 

 Bladet FOLK

    sAmFUNN OG FAKTA 
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Det dårlige valget 

Vi har samlet noen sitater fra 
salomos ordspråk om utro-
skap, eller ”hor”, som det 
kalles her. sitatene er hentet 
fra det Norske Bibelselskaps 
oversettelse fra 1975/85, fra 
The message (e. h. peterson, 
Navpress 2002) og New Living 
Translation (Tyndale house 
publishers 2004).

Et vern mot utroskap
Visdom skal fri deg fra annen manns 
kone, fra fremmed kvinne som lok-
ker så fint, hun som har sviktet sin 
ungdoms venn og glemt det løftet 
hun ga sin Gud. Hennes hus synker 
ned til dødsriket, hennes vei fører 
ned til de døde. 

The Message: Hele hennes livsstil 
er dødsdømt; hvert eneste steg hun 
tar fører henne nærmere helvete. De 
som er sammen med henne finner 
aldri veien til virkelig liv. 

New Living Translation: Å gå inn 
i hennes hus fører til døden; det er 
veien til graven.)
Kapittel 2:16-18

Hold deg unna annen 
manns kone!
The Message: Leppene til en forfø-
rende kvinne er så søte, ordene hun 
sier er så behagelige. Med det går 
ikke lenge før hun er like behage-
lig som småstein i munnen, intense 
magesmerter eller en kniv i hjertet. 
Hun danser lykkelig uvitende rett 
ned i Helvete og hun drar deg med 
seg. Hun aner ikke hva Virkelig Liv 
er eller hvor hun er på vei. ... Hold 
deg langt unna en slik kvinne – 

unngå nabolaget hennes for enhver 
pris! Kapittel 5:3-6, 8

Hor er hjerneløs handling
Tankeløs er den som driver hor med 
en kvinne; den som gjør slikt, øde-
legger seg selv. Han får bare skam 
og skade av det, og hans vanære 
slettes aldri ut.

The Message: Hor er en hjerne-
løs handling, det knuser sjelen og 
er regelrett selvutslettende; forvent 
deg en blodig nese, et blått øye og et 
fullstendig ødelagt rykte.
Ordspråkene 6:32-33

Den umodne mann
Han gikk forbi på gaten ved hennes 
hjørne, gikk og drev på veien til hen-
nes hus. ... Da kommer kvinnen imot 
ham, i skjøgeklær og med listige pla-
ner. ... Hun vant ham med lokkende 
ord, med falske lepper forførte hun 
ham. Han følger etter henne med 
det samme; han ligner en okse som 
føres til slakting, eller en hjort som 
går rett i fellen, til pilen borer seg 
inn i leveren; han ligner fuglen som 
flyr i snaren og ikke skjønner at det 
gjelder livet.

The Message: I samme øyeblikk har 
hun fullstendig overtak på ham. I 
hennes i hule hånd traver han i vei 
etter henne på samme måte som en 
kalv som ledes til slakterbenken. 
Han er som en hjort som blir lurt 
inn i et bakhold og gjennomboret av 
en pil, som en fugl som flyr inn i et 
nett helt uvitende om at den aldri vil 
fly igjen.
Ordspråkene 7:8, 10, 21-23

Ordspråkene 
om utroskap
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Støtt arbeidet Tone og Noralv 
står i på Filippinene 
 
"Da vi kom til landsbyen i går kom en av familiene og bad om 
hjelp. De var ille plaget av skabb. Sammen med behandlingen gir 
vi veiledning om renslighet og om å avlive hunden som forårsaker 
plagene. Vi er takknemlige for menigheten i Trondheim og andre 
som gir trofast til helseprogrammet på Mindoro. Det setter oss i 
stand til å hjelpe der nøden er. I et møte med hele landsbyen delte 
vi ut nye ferskvannskanner og vaskefat. Igjen oppleves det sterkt å 
høre hvordan de takker Gud høylydt for hjelpen. De har ikke mye 
av den vestlige sjenansen for å nevne Guds navn.

På hjemveien dro vi i høy sjø til landsbyen Camurang for å gi bord 
og stoler til forskolen i denne Mangyan landsbyen. Inntil nå har de 
sittet på noen planker på gulvet. Vi oppdaget også Alona som er en 
8 år gammel jente med hareskår. Vi snakket med henne og forel-
drene om å operere henne i april. For 2000 kroner kan vi hjelpe 
Alona til et helt nytt liv."    

(utdrag fra www.krinet.no)

 
Bankkonto:  

3632 52 58033



 

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 hus-
være!

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

Ein båt med to garn 
kan brødfø 4 familiar 

-Ein ny båt kostar 2.300,-  
-Eit fiskegarn kostar 800,- 

B-BLAD 
Returadresse: FOLK, Postboks 3180 Årstad,5829 Bergen

SOMMERFEST 18.-22. juli
Gjennestad Gartnerskole 
Stokke i Vestfold

4.-8. juli
Trondarnes  F.H.S. 
i Harstad 

ferie, fellesskap og fornyelse

Påmelding og informasjon:  www.krinet.no (Stokke: 55381840 / Harstad:  93434714 )

Stokke: Neil Cole kommer!Forfatteren av bøkene ”Cultivating a life for God” og ”Organic Church”


