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Sann kristen forkynnel-
se er å påstå at Jesus 
er gjort til Herre og 
messias for alle. Vi må 
gi ham rett, bøye oss 
for ham og gi ham her-
redømme i våre liv.

I sommer skjedde det noe 
som forandret mediebildet 
i Norge. Prinsesse Märta 

Louise stod fram og fortalte at 
hun trodde på engler, og at hun 
skulle starte engleskole. For 
journalister og de fleste andre 
som tenker politisk korrekt, ble 
dette drøy kost. Det passet ikke 
inn i det bildet vi har blitt for-
talt og som vi trodde på. Den 
tyske sosiologiske guruen Max 
Weber hadde for nesten 100 år 
siden slått fast at økt utdan-
ning og økonomisk vekst ville 
redusere gudstroen hos folk. 
De ledende politikerne etter 
krigen styrte etter dette. Og de 
siste 50 årene i Norge hadde 
vist at dette slo til. Kristen tro 
har blitt mer og mer privati-
sert. Politikerne styrte kirken 
slik at den er nesten tømt for 
åndelig liv, men har beholdt 
viktige tradisjoner og over-
gangsriter slik at det skaper 
samhold og historiske bånd i 
folket. Åndelige spørsmål var 

ikke en del av samfunnslivet 
eller i mediebildet. 

Men så kom Märta og sa 
noe som ikke er politisk kor-
rekt. Hun er utdannet, rik og 
vellykket, og tror på noe som 
ikke kan forklares logisk og 
rasjonelt. Plutselig er medie-
bildet blitt endret. På internett 
fant journalistene tusenvis 
av tilbud på diverse åndelige 
opplevelser. De oppdaget en 
verden som alltid har vært 
der, men som de til da hadde 
oversett. Kurs i alternativ tro 
har ventelister, og alternativ 
messer er god butikk. Myten 
om at det norske folk hadde 
«vokst fra» troen på Gud og 
det overnaturlige, har fått seg 
et banesår.

Det betyr ikke at kristen-
troen står sterkt hos folk. Troen 
blir ikke lenger definert av 
majoriteten eller presteskapet. 
Folk tror på alt og ingenting, de 
mikser sin egen tro ut fra ulike 
kilder. Det er ikke et spørsmål 
om du tror, men hva du tror og 
hvem du tror på. 

På mange måter lever vi i 
2007 i den samme situasjonen 
som de første kristne levde i. 
Blant folk på den tida var det et 
rikt åndelig liv og mange ulike 
trosretninger. Da var det Peter 
stod fram og sa at den Jesus 

de trodde på var av Gud blitt 
gjort til Herre og Messias. Han 
påstod at Jesus var stått opp fra 
de døde. Det å forkynne Jesus 
som Herre var kontroversielt 
den gangen, og det er det også 
i dag. Til og med blant mange 
kristne er dette drøy kost. Men 
sann kristen forkynnelse er å 
påstå at Jesus er gjort til Herre 
og Messias for alle. Vi må gi 
ham rett, bøye oss for ham og 
gi ham herredømme i våre liv. 
Det er ikke Jesus som skal følge 
oss, våre valg og demokratiske 
prosesser. Nei, det er vi som 
blir utfordret til å følge ham. 
Denne Jesus er det vi forkyn-
ner og følger. 

Du vil lese mer om denne 
Jesus og hvordan vi følger ham 
i dette nummeret av FOLK.

n terje Dahle 
tedahle@online.no

Det er ikke Jesus 
som skal følge oss, 
våre valg og demo-
kratiske prosesser. 
Nei, det er vi som 
blir utfordret til å 
følge ham

Hvilken  
Jesus?
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Vi arbeider ut fra den tro at i 

Jesu legeme er vi alle gjensidig 
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vi er forpliktet på bibelen, Guds 

ord - for alt vi lærer og gjør.
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Ricardo døde ikke, men fikk livet. Gud 
frelste ham. Joel gav ikke opp, men var 
trofast mot ordet Gud gav ham

…å ha sin identitet i Kristus og det  
fullførte frelsesverket hans, det  
inneber eit liv i endring…

Kristin har et brennende ønske om at 
hennes historie også kan bli til opp-
muntring for andre. Hun håper det kan 
inspirere andre til å bruke den nåde 
Gud har gitt dem

tema:  Jesu disippel
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tema:  Jesu disippel

En ny livsstil er i ferd med 
å utbre seg i verden. 
Mennesker bryter ut av 

måten tidligere generasjoner 
har levd på. De styres ikke 
lenger av tankesettet i kultu-
ren de er en del av. De lar ikke 
religion og tradisjoner definere 
hvordan de skal leve livet. De 
har funnet et bedre alternativ. 
Alternativet kalles Jesus-livet 
og ble introdusert for omkring 
2000 år siden.

Forbildet
Rundt år 30 bestemte 12 unge 
jødiske menn seg for å gi livet 
sitt for å tjene en tømrer som 
formidlet et oppsiktsvekk-
ende budskap om Guds rike. 
De hadde sett at han gjorde 
mirakler som ingen hadde sett 
maken til. De trodde han var 
utsendt av Gud og de var be-
redt til å oppgi alt for å følge 
han.

Valget de gjorde førte dem 
inn i et fantastisk liv. Alt de før 
hadde tenkt om Gud og reli-

gion ble fullstendig revolus-
jonert. De hadde hele livet hatt 
en lengsel etter Gud. At livet 
med Gud var noe mer enn ren-
selsesritualer og synagogeliv. 
De hadde lenge sett seg rundt 
etter en alternativ livsstil. Etter 
noe mer enn monotone dager 
med garnbøting og fiskesløy-
ing. Det livet Jesus introduserte 
dem for var annerledes enn alt 
de hadde forestilt seg.

Jesus var rett og slett an-
nerledes.

En av de første gangene de 
var sammen var i et bryllup 
der verten hadde gjort tidenes 
blunder og grovt undervurdert 
selskapets drikkevaner. Da grep 
Jesus inn og berget kvelden ved 
mirakuløst å forvandle over 400 
liter vann til førsteklasses vin. 
Og da mener jeg førsteklasses. 
Toastmasteren og de andre 
mente vinen langt overgikk 
den bryllupsvinen som først 
hadde blitt kjøpt inn.

Litt senere, bare noen dager 
etter, dro den samme Jesus som 

hadde berget drikkevarene i 
bryllupsfesten opp til tempe-
let i Jerusalem og bokstavelig 
talt jagde ut de som drev busi-
ness der. ”BØNN er det som 
skal skje her! Ingenting annet!” 
ropte han ut og veltet pengene 
til valutaspekulantene utover 
plassen. ”Dette er et sted for å 
søke Gud, ikke for pengevek-
sling og shopping!”

Jesus var desperat opptatt 
av dette med å søke Gud.

Ikke nødvendigvis i tem-
plet. For hans skyld kunne 
de egentlig bare rive ned hele 
tempelbygget. Bønn, det å søke 
Guds ansikt, være styrt av Gud 
og å høre fra Gud var viktig for 
Jesus. Hvis Jesus for eksempel 
hadde det travelt, og måtte 
velge mellom bønn og søvn, 
valgte han oftest bønn. 

I tillegg til å be mye brukte 

Jesus mye tid på å utfordre 
de religiøse. Han brøt alle de 
selvpålagte reglene deres. Han 
blandet seg med de feile folk-
ene. Han gjorde mirakler på feil 
plass til feil tid. Han droppet å 
følge de religiøse forskriftene, 
enda han visste det ville bli 
bråk hvis han gjorde det. Folk 
som møtte han var ofte i tvil 
om hva de skulle tro. Om han 
var Guds sønn eller ikke. På 
den ene siden gjorde han tegn 
og under som ingen andre enn 
Gud kunne gjøre. På den andre 
siden passet han ikke inn i de 
religiøse rammene deres. Jesus 
selv sa at han ikke gjorde noen 
ting bare sånn etter sitt eget 
forgodtbefinnende. ”Jeg gjør 
bare det Faderen viser meg” 
sa han. Ifølge Jesus var han og 
Faderen det samme. 

Jesuslivet

livet Jesus introduserte dem for var anner-
ledes enn alt de hadde forestilt seg
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Oppdraget
Jesus hadde stått opp igjen. 
Først ble han hengt på et kors 
og drept og siden gravlagt. 
Men så stod han altså opp fra 
de døde og var nå mer vital og 
levende enn noen gang! Han 
hadde vært sammen med de 
tolv disiplene i 40 dager og 
hadde pratet med dem om det 
han pleide å prate om – Guds 
rike. Nå var de 40 dagene over 
og han tok dem med opp på 
fjellet. Når Jesus hadde noe 
viktig på hjertet, gikk han ofte 
på fjellet. Denne gangen var 
budskapet hans helt spesielt: 
Dere skal vente i byen til dere 
får kraft fra Den Hellige Ånd. 
Når det skjer, skal dere fortelle 
om meg slik at folkeslag kan 
bli mine etterfølgere.

Ånden 
Altså, vinden den blåser akku-
rat dit som den vil. Ingen vet 
hvor den kommer fra, og heller 
ikke hvor den skal hen. Slik var 
det ifølge Jesus med den som 

er født av Ånden. Nikodemus, 
bibellæreren som Jesus en 
gang sa dette til, klarte ikke 
helt å begripe hva Jesus mente 
med dette. Ikke de tolv heller, 
sånn umiddelbart. Men etter at 
de ble fylt av Den Hellige Ånd 
var alt litt enklere å forstå.

Ånden blåser dit den vil. De 
som hadde fulgt Jesus erfarte 
det. De gjorde nå ting de aldri 
før ville drømt om å gjøre.

Peter, som var en av de tolv, 
var for eksempel en dag på vei 
opp til tempelet. Plutselig gjør 
Ånden Peter oppmerksom på 
noe som får han til å stoppe 
opp. Det var en tigger som 
stoppet han og Peter hadde 
ikke pleid å stoppe opp ved 
denne tiggeren.  Men en dag 
stoppet altså Ånden Peter ved 
denne stakkars mannen. Og 
Peter så på mannen med et fast 
blikk, grep han i hånden og re-
iste han opp. Med det samme 
kom Guds kraft og mannen 
som hadde sittet lam hele livet 
stod opp og sprang omkring. 

Peter hadde begynt å leve ut 
Jesuslivet. Sammen med de 
andre Jesus-etterfølgerne fylte 
han byen med helbredelser og 
frimodig forkynnelse av Guds 
rike.

Jesus-livet
Guds hensikt er å fylle verden 
med mennesker som lever 
dette åndsfylte Jesuslivet. Med 
mennesker som lever nær Gud 
og lar han lede dem i alle ting, 
kan ingen makt i verden stoppe 
dette livet. Ingen politiker kan 
hindre det. Ingen religion kan 
binde det. Ingen tradisjon kan 
begrense det. Men overalt hvor 
Den Hellige Ånd får fylle og 
lede mennesker går Guds rike 
frem med kraft

n Håvard Kjøllesdal 
havardkj@gmail.com

Guds hensikt er å 
fylle verden med 
mennesker som 
lever dette ånds- 
fylte Jesuslivet

 
jesus brukte mye tid 

på å utfordre de religiøse: 

n Han brøt alle de selvpålagte  
reglene deres

n Han blandet seg med de feile folkene
n Han gjorde mirakler på feil plass til feil tid
n Han droppet å følge de religiøse forskrift-

ene, enda han visste det ville bli bråk
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I siste øyeblikk

På Filippinene var en 
mann i ferd med å ta 
sitt eget liv. men Gud 
ville det annerledes.

I fjor var jeg på Filippinene, i 
Ozamis. Der møtte jeg igjen 
min venn Joel som minnet 

meg om noe som skjedde sist 
jeg var der: -Du brakte meg et 
ord om at jeg kom til å møte 
en mann som het Ricardo og 
at han ville ta imot Jesus”? Jeg 
husket dette, hvordan Gud 
hadde gitt meg tanker om en 
mann som het Ricardo og at 
han var i stor nød.

Joel tok imot ordet og da 
han kom hjem til landsbyen 
sin, undersøkte han om det var 
noen som het Ricardo. Han ba 
og søkte Gud, men han fant 
ingen.

Det skjedde ingenting på 
tre måneder, men så en kveld 
begynte han å tenke på en 
mann han hadde kjent for flere 
år siden som ble kalt Ri. Når 
han tenkte på denne Ri, kjente 
han en stor nød. Neste dag 
bestemte han seg for å ta kon-
takt med ham. Det var en fire 
timers busstur for å komme til 
landsbyen der han bodde. Da 
Joel kom frem, fant han huset 
til Ri og banket på døren. 

Her er det han fortalte: 
”Døren åpnet seg og der sto 
Ri med et overrasket uttrykk 
i ansiktet. Jeg spurte ham: er 
navnet ditt Ricardo?  ’Ja’, svarte 
han. Så fortalte Joel ham hele 
historien, at en mann fra Norge 
hadde sagt at Gud elsket ham 
og at Gud hadde en plan for 
ham osv. Mens han snakket 

så Ricardo på ham med tårer 
i øyene og så sa han: ” Livet 
mitt har vært så vanskelig. Jeg 
hadde gitt opp alt håp og øn-
sket ikke å leve lenger. Rett før 
du kom hadde jeg bestemt å ta 
livet mitt. Akkurat da jeg ville 
gjøre det, banket det på døren, 
og så kom du. Nå vet jeg at det 
må være en Gud. Hjelp meg. 
Vis meg hvordan jeg kan ta 
imot ham”. 

Ricardo døde ikke, men fikk 
livet. Gud frelste ham. Joel gav 
ikke opp, men var trofast mot 
ordet Gud gav ham. Han var 
lydig da Den Hellige Ånd 
talte. En mann ble frelst og 
reddet livet på grunn av hans 
lydighet.

n arne Skagen 
ags@krinet.no
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I litt over to år har jeg 
trent ganske regelsmes-
sig. På en av mine jog-
geturer for en tid siden 
opplevde jeg en av disse 
ferdiglagte gjerningene 
som vi leser om i ef.2.10 
som Gud har lagt ferdig 
foran oss. 

Før joggeturen hadde jeg 
brukt tid sammen med 
Herren og var fylt med 

takknemlighet for hans nåde 
og kjærlighet. Mens jeg jogget 
snakket jeg med Herren, tak-
ket ham for at jeg fikk tilhøre 
ham og tjene ham. Etter en 
liten stund så jeg en mann 
komme imot meg på den 
andre siden av gaten. Jeg så 
ham og kunne kjenne Guds 

kjærlighet og nød for ham. 
Han så på meg og jeg visste at 
dette var en mulighet for meg 
til å være et vitne. Vet du hva 
jeg gjorde? Jeg løp videre...! 
Jeg løp videre, vekk fra denne 
mannen, vekk fra anledningen 
til å kunne formidle Guds kjær-
lighet og kanskje frelse. Etter 
en stund måtte jeg stoppe. Jeg 
sa til Gud: "Herre, jeg vet du 
ikke fordømmer meg for at 
jeg ikke stoppet, men jeg ber 
deg Gud; gi meg en ny mu-
lighet. Hellige Ånd, jeg øn-
sker å være villig, jeg ønsker 
å være en du kan regne med". 
Uken etter var jeg igjen ute 
og løp. I en bratt bakke kom 
en det en ung mann mot meg 
og jeg kjente på det samme 
som forrige uke, at dette var 
en ferdiglagt gjerning. Denne 

gangen stoppet jeg, og han 
spurte meg om veien. Han 
skulle besøke en kamerat. Jeg 
sa at jeg visste hvor det var og 
at jeg kunne gå veien sam-
men med ham. Mens vi 
gikk der fikk jeg dele 
evangeliet med 
ham, fortelle ham 
om Guds kjær-
lighet både med 
ord og i handling. 
Da vi kom frem 
dit han skulle, tok 
vi hverandre i hen-
dene og jeg visste at 
han hadde fått en berøring 
fra himmelen og jeg hadde 
fått en ny mulighet til å bringe 
et menneske nærmere Guds 
frelse.

n arne Skagen 
ags@krinet.no

ny mulighet

 
For vi er hans 

verk, skapt i Kristus 
Jesus til gode gjerninger, 

som Gud på forhånd har lagt 
ferdige for at vi skulle  
vandre i dem.    Ef. 2:10
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Disiplers mål er å bli lik 
Jesus og fylle verden 
med kjennskap til ham. 
med Jesu Ord og Ånd på 
innsida er det mulig! 

Ordet kristen har blitt 
ganske utvanna etter 
hvert. ”Jeg kan vel 

være kristen, selv om jeg ikke 
tror på Jesus” var det en som 
sa. Hvis vi sjøl skal bestemme 
hva det vil si å være kristen, 
får vi bare kraftløs religion, 
ikke overnaturlig kristenliv. Å 
si at man er kristen på sin egen 
måte, er like dumt som for en 
nordmann å si at han er kines-
er på sin egen måte. Det må jo 
være Jesus sjøl som bestemmer 
hva det vil si å være kristen! Å 
være kristen er følge Jesus! Vi 
snur fra ”vår egen måte” og 
begraver det gamle egoistiske 
livet i dåpen. Så går vi videre i 
hans fotspor.1 

Disippel er et annet ord for 
kristen.2 Jesus sa at den som 
ikke setter ham først i livet, kan 
ikke være en disippel.3 Det er 
først når vi gir hele oss og alt 
vårt eget over til Jesus at vi blir 
disipler.4 Da får vi kraft til å 
gjøre verden bedre.5

Følg den mannen!
Det er fascinerende å lese om 
Jesus i evangeliene. Det må ha 
vært fantastisk å være med i 
hans følge da han gikk rundt 
på jorda. Ikke rart at disiplene 
kjente en enorm sorg da Jesus 

sa at han skulle reise fra dem 
opp til himmelen. Jesu kom-
mentar var oppmuntrende, 
men nesten utrolig: ”Det er det 
beste for dere at jeg går bort.”6 
Hvordan kunne han si det? Jo, 
det å ha hans Ånd inni seg er 
bedre enn å ha ham i nærheten. 
Ved sin Ånd kommer han enda 
nærmere! Han vil ikke bare 
være hos oss alltid, men også 
bo i dem som tror - med Sitt liv, 
Sin kjærlighet og kraft.7 

Vi er som han midt  
i verden
Guds mål med deg og meg 
er at vi skal bli lik Jesus.8 Det 
er også målet for en disip-
pel.9 Med Jesu Ånd på innsida 
er det mulig! Har vi tatt imot 
hans Ånd, pågår det hele tida 
en prosess med å gjøre oss 
lik ham.10 Det ser ut til at vi i 
stor grad kan bestemme farta 
på prosessen selv. Han på sin 
side har gitt oss alt vi trenger 
for å leve på hans måte.11 Vi 
er ansvarlig for å ta det i bruk! 
Den som kaller seg kristen, 
må leve slik Jesus levde, 
sier Bibelen.12 For ”vi er slik 
som han er, midt i denne 
verden”.13 

Bli med hele veien!
I Bibelen står det om noen som 
følger Jesus overalt hvor han 
går.14 De er ikke med halvveis, 
men går hele veien. Nøkkelen 
til overnaturlig kraft, er å overgi 
seg helt til Jesus.15 

Forskeren George Barna 

har dokumentert at de fleste 
kristne i USA skiller seg for lite 
ut fra resten til at de kan foran-
dre samfunnet. Deres tidsbruk, 
pengebruk, mediebruk, priori-
teringer og verdier er til forvek-
sling lik de ikkekristnes. ”Ikke 
bli så vel tilpasset kulturen din 
at du passer inn uten en gang 
å tenke over det” sier Message-
bibelen.16 

Feste øynene 
Flere avsnitt i Bibelen opp-
fordrer oss til å holde blikket 
festa på Jesus. Ett av dem er 
Hebreerne 12,2. I vers 3 får vi 
hjelp til å forstå hva det betyr: 
”Ja, tenk på ham…, så dere 
ikke blir trette og motløse.” 
Kolosserne 3 understreker det 
samme: I vers 1 blir vi opp-
fordra til å ha hjertet vårt retta 
mot Jesu trone. I vers 2 til å 
la sinnet være vendt mot ”det 
som er der oppe”.17 Dette er 
mulig siden vi er ”reist opp 
med Kristus”. Vi har Jesus med 
all Hans kraft på innsida!

Hva ville Jesus gjort?
”Hvis dere blir i mitt ord, er 
dere virkelig mine disipler” sa 
Jesus.18 Det å meditere på Guds 

Kristne på Guds måte

Guds mål med deg 
og meg er at vi skal 
bli lik Jesus. Det er 
også målet for en 
disippel

Sterke kristne er 
styrt av det Jesus 
sier – også når en 
føler det motsatte
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Ord er en enorm motor i det 
gode disippellivet.19 Når vi lar 
sinnet vårt stadig bli fornya ved 
Guds Ånd og ved Guds Ord, 
vil vi mer og mer vite hva Hans 
vilje er i ulike situasjoner.20 
Da vet vi hva Han ville gjort!  
2. Korinterbrev 3,18 forklarer 
at når den Hellige Ånd får vise 
oss Jesus blir vi forandra til det 
vi ser.

mannen i speilet
Å bli i Jesu ord fører til et rett 
og lykkelig liv: ”Den som ser 
inn i frihetens fullkomne lov 
og fortsetter med det, blir ikke 
en glemsom hører, men en 
gjerningenes gjører. Et slikt 
menneske blir lykkelig i sin 
gjerning.”21 Jesus sa at det som 
avgjør om du står oppreist når 
problemene kommer, er om 

du er styrt av det han sier.22 En 
som bare hører, men ikke gjør, 
ligner en som glemmer hvor-
dan han ser ut etter å ha sett 
seg i speilet, skriver Jakob. 

Svake kristne er styrt av 
følelser og sanseinntrykk. 
Sterke kristne er styrt av det 
Jesus sier – også når en føler 
det motsatte. Disipler går 
modig på selv om de føler seg 
livredde. De fortsetter å si at 
de er sterke selv om de føler 
seg svake.23 Apostelen Peter 
oppfordrer oss til ikke å la oss 
skremme, men ”hellige Kristus 
som Herre i hjertet!”24

Sammen
Bibelens egen beskrivelse av 
hvordan de første kristne levde 
er inspirerende.25 Fellesskapet 
hadde en magnetisk tiltrek-

ningskraft på mennesker 
omkring. Deres overgivelse til 
Jesus og hverandre hadde sterk 
påvirkning på samfunnet. De 
dro himmelen ned på jorda 
med sine bønner og trosliv. 
Det nye testamente viser hvor 
sterkt vi trenger hverandre 
som kristne for å formes til 
det vi skal være. Det er når vi 
fungerer sammen i Den helli-
ge ånd at folk omkring oss ser 
Jesus slik han er. Verden skal 
bli fylt av kjennskap til Herren 
gjennom kristne som lever 
sammen på Guds måte! 

n Knut Osland 
www.gudergod.no

1 1. Peter 2,21 
2 Apostlenes Gjerninger 11,26
3 Lukas 14,26-27
4 Lukas 14,33
5 Lukas 14,34-35 og Matteus 

5,13

6 Johannes 16,7
7 Johannes 14,15-20
8 Romerne 8,29 og 1. 

Johannes  
brev 3,2

9 Lukas 6,40
10 2. Korinterbrev 3,18
11 2. Peter 1,3: ”Ja, alt vi tren-

ger  
for å leve i gudsfrykt, har 
hans  
guddommelige makt gitt oss 
i gave” 

12 Johannes første brev 2, 6
13 Johannes første brev 4,17
14 Johannes Åpenbaring 14,4
15 2. Krønikebok 16,9
16 Romerne 12,2  
17 NIV og flere engelske utga-

ver  
oversetter teksten slik 

18 Johannes 8,31
19 Se Salme 1,2-3 og Josva 1,8
20 Romerne 12,2
21 Jakob 1,25
22  Matteus 7,24-25
23 Joel 3,15
24 1. Peter 3,14-15
25 Se for eksempel Apostlenes  

Gjerninger 2,41-47
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Selv med beina på bor-
det går det an å bli 
brukt av Gud.

Jeg satte meg ned i sofaen, 
la beina på bordet mens 
jeg sendte en enkel bønn 

opp til Gud. Det gjør jeg ofte. 
Jeg vet at Gud jobber med 
mennesker hele tiden, at Den 
Hellige Ånd er virksom. Men 
jeg vet også at Gud vil bruke 
oss, vanlige mennesker til å 
være hans hender, stemme, 
kropp, noe jeg har fått erfare 
igjen og igjen. 

Mens jeg satt der begynte 
jeg å tenke på en ung mann 
jeg hadde hørt om et halvt år 
tidligere som bodde i England. 
Jeg hadde aldri møtt ham, men 
det betyr jo ingenting hvis 
Gud ønsker å bruke oss. Han 
kjenner dem jo. Jeg fikk noen 
tanker mens jeg tenkte på 
denne mannen, og så kom jeg 
til det punktet som så mange 
av oss ofte møter: Hva gjør 
jeg nå?  Her ligger forskjellen 
mellom en tanke og et mirakel. 
Gjør vi ingenting med det, blir 
det bare noen tanker, men 
handler vi, kan det bli et fan-
tastisk mirakel. 

Vel, jeg handlet. Det tok meg 
flere timer å oppspore denne 
mannen. Det var fristende å gi 
opp underveis, men jeg tenkte 
at jeg hadde fått noe fra Gud 
og da kunne jeg ikke stoppe. Til 
slutt fikk jeg tak i telefonnum-
meret hans og ringte ham. Da 
han tok telefonen, sa jeg hvem 
jeg var og delte med ham alt 
det Gud hadde sagt til meg. 
Det viste seg at dette var så 
konkret og direkte for ham at 
han visste at dette kunne bare 
være Gud, og han gav sitt liv 
til Jesus den dagen. Ikke bare 
har han gitt livet sitt til Jesus, 
men han har ledet mange 
mennesker til Jesus etterpå. 
Fantastisk!

I en sofakrok med beina 
på bordet. Noen tanker, en 
bønn til Gud og så skjer det. 
Kan det bli enklere? Livet med 
Den Hellige Ånd er ikke kom-
plisert, men det krever tro og 
lydighet. 

n arne G. Skagen 
ags@krinet.no

Gud kjenner hvert 
menneske

Bli brukt av  
Den Hellige Ånd
Tro at Den Hellige Ånd vil bruke deg og vær lydig og handle på 
de innskytelsene du får.  Det viktigste for oss er å være åpne 
og tilgjengelige for ham når han taler til oss. Vær fokusert og 
ha forventning til at Gud vil bruke deg i hverdagen din. Kallet 
Gud har gitt oss kan uttrykkes forskjellig, men felles for oss 
alle er dette: ”Din vilje skje på jorden så som i himmelen.” 
Det er vårt kall, å bringe himmelen ned på jorden. Vi er hans 
kropp, men hodet er i himmelen, Jesus Kristus. Hør fra hodet 
og handle når han ber deg. Da kan selv den enkleste setning, 
den minste handling utgjøre forskjellen mellom liv og død, 
fortapelse og frelse for mennesker. Snakk med Den Hellige 
Ånd. La han lede deg i hverdagen, en hverdag som er full av 
muligheter og overnaturlige handlinger.

handler vi, 
kan det bli 

et fantastisk 
mirakel



FOLK 3 – 2007

 11
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i Ånden, skjedde det fantas-
tiske som Paulus skriver om i 
Romerne 6. Jeg ble lydig mot 
Jesus av hjertet1. De kristne 
sannhetene ble ikke bare noe 
som jeg har blitt opplært til og 
som jeg valgte å tro på. De ble 
til ekte liv, jeg ble overgitt med 
hele meg, og kunne utvikle et 
vennskap med Jesus.

Ånden er ikke noe å være 
redd for
Dessverre er det mange kristne 
som er usikre og engstelige for 
det som har med Den Hellige 
Ånd å gjøre. Der Ånden fun-
gerer er det ikke kaos og 
uorden2. Åndens nærvær gjør 
folk gladere og mer opptatt av 
Jesus. Det er derfor en konstru-
ert konflikt når noen sier at det 
å være opptatt av Ånden gjør 
at en mister fokus på Jesus. 

Kampen om kristendom-
mens syn på treenigheten 
pågikk i mange hundre år. 
Konklusjonen ble at det er 
en Gud i tre personer og tre 
personer i en Gud. Dette er 
et sentralt lærepunkt for den 
kristne tro, og har stått sin 
prøve i alle år, og som skiller 
kristendommen fra alle andre 
religioner. Det gjør at alle deler 
av guddommen er likeverdige, 
og en kan ikke velge den ene i 
motsetning til den andre. 

Når vi er fylt av Ånden, ser 
vi Jesus som Herre og Gud som 

Far. Mennesker som snakker 
om Jesus ut fra egne forestill-
inger, altså ikke Bibelens Jesus, 
vil ikke høre snakk om Ånden. 
Når mennesker bruker Jesus 
som et redskap for seg selv, er 
Den Hellige Ånd fraværende.  

Slipp Ånden til
Noen tenker på tungetale 
straks Den Hellige Ånd blir 
nevnt. Det er alt for snevert, 
selv om tungetale er viktig. I 
Jesu undervisning om Ånden i 
Johannes evangelium kapittel 
14 til 17, er dette tydelig. Der 
viser Jesus hvordan Ånden 
gjør at vi får et nært fellesskap 
med den levende Gud. Det er 
fantastisk å kunne kalle ska-
peren av himmel og jord for 
pappa3. Det å forholde seg til 
Guds storhet og hellighet og 
samtidig erfare Guds nærhet, 
er noe av det fantastiske som 
Den Hellige Ånd gjør i oss, og 
som er unikt med kristendom-
men.  

Ånden gjør oss til ett
På pinsedag ble 12 individua-
lister forvandlet av Den Hellige 
Ånd til et fellesskap som fun-
gerte sammen. Ånden viser 
oss at vi som Guds barn er en 
kropp og at Jesus er Herre4. Når 
vi skjønner at Jesus er Herre og 
at vi er satt sammen til å fun-
gere som en kropp, er grunn-
laget lagt for et fungerende 

Åndfylt  
og livsnær
Ånden gjør evangeliet 
nært og levende for oss. 
Det som er objektive 
sannheter, blir erfarte 
realiteter. Det gjør at vi 
blir varmere, gladere, 
friere og sterkere på 
alle livets områder

Da jeg vokste opp, 
trodde jeg at det å 
være åndsfylt var å 

være livsfjern. Jeg vet ikke 
hvor det kom fra, men jeg 
hadde hørt skrekkhistorier fra 
pinsemøter der folk oppførte 
seg underlig og virket utenfor 

kontroll. Når jeg leste Bibelen, 
fant jeg ut at Jesus var åndsfylt 
og samtidig livsnær. Hungeren 
etter det overnaturlige livet 
vokste mer og mer etter hvert 
som jeg leste. Behovet for å 
erfare Gud i tillegg til å forstå 
ble sterkere. Da jeg ble mer 
kjent med disse tungetalende 
kristne i tenårene, ble jeg både 
begeistret for den livsnærheten 
mange hadde og den iveren de 
viste i å be og lese Guds ord. 
Samtidig må jeg innrømme 
at jeg møtte noen skikkelige 
svermere som gjorde meg 
skeptisk. 

Da jeg litt senere ble døpt 

Åndsfylte 
kristne er tiltrek-

kende, livsnære, glade 
og full av kjærlighet og 

medfølelse
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kristent fellesskap. Da blir vi 
ferdig med oss selv, slik at vi 
kan leve med et annet fokus 
enn selviskhet og selvhev-
delse. Vi får behov for og ser 
verdien av andre kristne, fordi 
vi får åpenbaring om at Jesus 
vil ha en velfungerende kropp 
på jord. Andre kristne blir ikke 
bare et redskap for meg i mine 
ambisjoner, brysomme kon-
kurrenter eller noen vi treffer 
på et møte i ny og ne. Nei, vi 
blir venner og medarbeidere 
for den samme Herren, og 
uttrykker Guds fantastiske liv 
gjennom måten vi fungerer 
sammen på. 

I brevet til Galaterne5 skriver 
Paulus om Åndens frukt. Det 
har veldig mye med måten vi 
omgåes andre på og viser sann 
nestekjærlighet. Det er snakk 
om glede, fred, overbærenhet, 
vennlighet, godhet, trofasthet, 
ydmykhet og selvbeherskelse. 
Alt dette er fantastiske egen-
skaper som Ånden lar gro fram 

i våre liv gjennom fellesskap 
med ham. Det innebærer at vi 
blir mer livsnære, mer i stand 
til å bry oss, lettere å omgås 
med, og mer i stand til å fun-
gere på lag med andre.  

Med en slik åpenbaring av 
Ånden, vil Jesu bønn6 om at vi 
alle må bli ett erfares i mellom 
oss, og Jesu befaling7 til oss vil 
oppfylles.

Ånden gjør oss varmere
Paulus sier i Romerbrevet8 at 
Guds kjærlighet er utøst i våre 
hjerter ved Den Hellige Ånd. 
Det innebærer at vi elsker Gud, 
oss selv og våre medmennesk-
er på en ny måte når Ånden 
fyller oss. Vi elsker på tross av. 
Paulus opplevde denne kjær-
ligheten så sterkt at han gjorde 
alt for at mennesker skulle få 
del i evangeliet9. Han hadde en 
indre drivkraft som gjorde at 
han delte evangeliet om Jesus. 
Han var ferdig med over-
talelser og appellering til plikt 

og skyldfølelse når han ville 
hjelpe andre kristne til å dele 
evangeliet,. Han var drevet av 
noe sterkere som trosset hin-
dringer og menneskefrykt: 
Kjærligheten til Jesus utøst av 
Den Hellige Ånd. 

I Apostlenes gjerninger ser 
vi en sammenheng mellom 
det at de kristne ble fylt på 
nytt av Ånden, og framgangen 
for evangeliet. Det er en sam-
menheng mellom fylde av Den 
Hellige Ånd og frimodighet10 
til å dele evangeliet med andre, 
som gjør at mennesker tar 
imot. Vi blir ikke selgere som vil 
prakke noe inn på mennesker, 
men vi blir medmennesker 
som viser Guds kjærlighet i 
praksis. Denne frimodigheten 
og kjærligheten som Ånden 
gir, gjør at mennesker blir møtt 
av Gud.

Bli fylt av Ånden!
Bibelen oppfordrer oss til stadig 
å bli fylt av Ånden11. Åndsfylte 

kristne er 
tiltrekkende, 
livsnære, glade, og fulle 
av kjærlighet og medfølelse. 
Det er ikke rart at Jesus ba 
disiplene vente med å møte 
verden til de var døpt i Den 
Hellige Ånd12. Han visste hva 
som ville skje når de ble fylt 
av Ånden. Vi slipper å vente. 
Ånden er gitt, og vi kan drikke 
av Ham slik at vi blir styrket og 
fylt opp så det strømmer ut til 
andre. 

n terje Dahle 
tedahle@online.no

1 Rom.6,17
2 1 Kor.14,31-32
3 Rom.8,15-16
4 1 Kor.12,3 + v. 13
5 Gal.5,22
6 Joh.17,20-23
7 Joh.13,34-35
8 Rom.5,5
9 2 Kor.5,14-15
10 Ap.gj.4,31
11 Ef.5,18
12  Ap.gj.1,4-5
13  Ap.gj.4,31

 
Det er en sam-

menheng mellom 
fylde av Den Hellige Ånd 

og frimodighet til å dele 
evangeliet
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Frisk etter 
kompisbønn

thomas var i god form 
og trente vanligvis mye, 

men like etter jul 
ble han syk. 
Han fikk store 
problemer med 
å spise, og i 
løpet av noen 
måneder mistet 
han 8 kg!

Thomas Torset 
er født og opp-
pvokst på Frei, 

men har nå studert på 
Politihøgskolen i Oslo i to 
år. Det siste året har han 
hatt praksis ved Majorstua 
Politistasjon. Siden han 

flyttet til byen har han vært 
med i en husgruppe i Kristent 
Fellesskap. 

Thomas var i god form og 
trente vanligvis mye, men 
like etter jul ble han syk. Det 
hele startet med kvalme og 
slapphet. Han regnet med at 
det var en vanlig influensa, 
men det gikk flere måneder 
der han bare ble mer og mer 
slapp. Etterhvert måtte han 
slutte å trene. Thomas hadde 
store problemer med å spise, 
og i løpet av noen månder 
mistet han 8 kg! Dette var vel-
dig synlig siden Thomas nor-
malt er tynn. Etter 3 måneder 
oppsøkte han lege. Han følte 
seg da slapp og dårlig og ikke 
brukende til noen ting. Legen 
som undersøkte ham sendte 
han til flere undersøkelser, 

blant annet gastroskopi. Da 
han skulle foreta undersøkels-
en fikk ikke legen ført kamer-
aet ned i magen, fordi det var 
så trangt. Det viste seg da at 
magesekken hadde forskjøvet 
seg opp mot brystkassen, slik at 
det nesten ikke var åpning ned 
til magesekken. Legen måtte 
tvinge kameraet igjennom.  
Etter undersøkelsen forklarte 
han at Thomas kom til å føle 
seg bedre noen dager, fordi 
magesekken nå var presset litt 
lenger ned, men at den kom 
til å gå opp igjen etter kort tid. 
Diagnosen han fikk var mel-
lomgulvsbrokk. Det skjedde 
slik som legen sa. Han spiste 
normalt i noen dager, men så 
begynte samme symptomene 
å komme tilbake. Påskeferien 
var en tung periode. Han satt 
mye stille, orket nesten ikke 
prate og spiste minimalt.

Helt fra begynnelsen av 
sykdsomperioden var Thomas 
sikker på at Gud kom til å gjøre 
ham frisk. Han kjente ofte 
sterkt Guds nærvær og hadde 
veldig ro i situasjonen. Han 
sier: ”Jeg visste at Gud hadde 
kontroll. Selv om jeg tenkte på 
kreft eller andre ting, tenkte 
jeg at dersom Gud vil ha meg i 
livet, så holder han meg i live”. 
I ettertid tenker han at det var 
rart at han tok det så rolig. 
Spesielt husker han en tur 
han gikk i parken en dag han 
var sykemeldt. Det eneste han 
klarte var å gå rolig og trekke 
frisk luft, men han kjente på 

en stor ro. Han fryktet ikke for 
livet selv om det kanskje kunne 
være noe alvorlig galt.

Midt oppi dette ble han 
bedt for av flere i menigheten. 
En kveld fikk han besøk av tre 
kompiser som salvet ham, la 
hendene på ham og ba for ham. 
Både han og kompisene hadde 
full tro på at han skulle bli frisk, 
men det skjedde ingenting. 
Han følte ingen forandring og 
kjente ikke lengre et slik Guds 
nærvær som før. Thomas sier: 
” Det var utfordrende å ha full 
tro, når som det ikke skjedde 
noe”. Perioden etter at han 
fikk diagnosen for mellomgul-
vsbrokk var vanskeligere en 
tidligere. Ved et tidspunkt beg-
ynte han å forberede seg på at 
han måtte opereres, slik som 
legen hadde sagt. 

En ny legetime med røntgen 
ble avtalt. Undersøkelsen ville 
avgjøre om en operasjon skulle 
gjennomføres. Få dager før un-
dersøkelsen skulle Thomas på 
nattevakt, selv om han frem-
deles var dårlig. Samme kveld 
fikk han besøk av en venn fra 
menigheten som sa at han 
måtte legge hendene på ham 
og be for ham. Han la hånda 
på brystkassen til Thomas, og 
ba en kort bønn før Thomas 
reiste på jobb.

Utover natten følte han seg 
bedre og bedre, men tenkte 
ikke særlig over det før han 
plutselig merket at han var 
helt frisk. De neste dagene 
spiste han mer og mer, og 

En kveld  fikk 
han  besøk  av 

tre kompiser  
som salvet ham,  

la hendene på 
ham og ba  

for ham
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Forbønn og  
håndspåleggelse
En av de fantastiske gavene Gud har gitt oss er å se at men-
nesker blir friske gjennom forbønn og håndspåleggelse. Bibelen 
er full av fortellinger om folk som blir helbredet fra mange 
forskjellige sykdommer og lidelser. Jesus sier selv at vi som tror 
på ham skal legge hendene på de syke for at de skal bli friske1. 
Thomas Torset er en av dem som har fått merke at Gud fysisk 
gjorde et inngrep i kroppen hans, slik at han ble frisk! 

begynte så smått å trene igjen. 
Kroppen var fremdeles svak, 
men han følte seg helt frisk! 
Da han snakket med legen var 
hun skeptisk til at han skulle 
trene, og ba han være forsiktig. 
Hun kunne ikke forklare hvor-
for han nå følte seg frisk.

Thomas gjennomførte 
røntgenundersøkelsen som 

viste at alt var helt normalt! 
Magesekken var nå på rett 
plass. Legen kunne fremde-
les ikke forklare hvordan eller 
hvorfor magesekken nå var 
på plass igjen, men det kunne 
Thomas. 

Når Thomas blir spurt om 
hva opplevelsen har ført til, 
svarer han at han føler at syk-

domsperioden virkelig har gitt 
han et trosløft. Han sier: ”Om 
en får trosstyrke når en er syk, 
så er det ikke så ille”. Det at 
folk fortsatte å be for ham var til 
stor hjelp for troen og humøret. 
Han ønsker å presisere at det 
er viktig å ikke gi opp, selv om 
vi ikke ser helbredelsen skje 
med en gang. Helbredelsen 

har gitt han enda mer tro på 
at Gud har kontroll. Thomas 
sier: ”Du kan be og overlate det 
til Gud. Ikke gi opp, lev i troen på 
at Gud gjør noe. Ikke stress, men 
ha tro på at Gud har kontroll”. 

n Solgunn & Steffen ellefsen  
folk@krinet.no

1 Mark 16,18

t ANNONSE



tema:  Jesu disippel

 16

Dåp er veldig praktisk,  
det handler kun om å 
gjøre det.

Hva er det første man 
vanligvis tenker på 
etter å ha vært tre 

dager uten mat og drikke? Mat 
og drikke, selvfølgelig. Men for 
den unge mannen, Paulus, var 
det noe som var viktigere. Selv 
om han hadde fått livet sitt 
snudd opp ned, og ikke hadde 
smakt verken vått eller tørt på 
tre døgn, var det noe annet han 
ville få på plass først. Han ville 
la seg døpe. Til et liv i Jesu tje-
neste. 

For Paulus var ikke dette noe 
spørsmål. Han ville gjøre det 
Jesus befalte. I dag er det flere 
hensyn som gjør at folk utset-
ter og tviler på hva som er rett i 
forhold til dåp. Familie, venner, 
tradisjoner, kirketilhørighet og 
ulike dåpssyn. Det beste vi kan 
gjøre er å holde oss til det Gud 
sier. 

Denne artikkelen tar sikte 
på å presentere kort hva 
Bibelen sier om dåp. Ikke så 
mye hva andre måtte mene.

Gjør det Jesus sier

Dåp er en lydighets- 
handling
Den viktigste årsaken til at krist-
ne bør la seg døpe, er at Jesus har 
bedt om det. Dåp er den første 
prøvesteinen på om vi mener alvor 
med å si ja til Jesus. Dåp er veldig 
praktisk, det handler kun om å gjøre 
det. Vanskeligere enn det er det ikke. 
Det er neppe tilfeldig at Gud har ord-
net det slik. Dåpen hjelper oss til å bli 
disipler som gjør det Jesus sier, uten 
å lage så mye styr ut av det. Da slip-
per vi å havne i den fella en hel del 
kristne gjør: Å bli synsere som har 
meninger om alt, men som glemmer 
det viktigste – å gjøre det Jesus sier. 
Dåpen hjelper oss til å reagere riktig 
på det som Jesus befaler oss å gjøre – 
å være lydige mot det han sier.

 Sentrale bibelvers: Matt 28:18-20; 
Apg 2:37-41.

Dåp synliggjør tilgivelse  
fra synd
Både Johannes døperen og Jesu et-
terfølgere døpte mennesker for at de 
skulle få tilgivelse for synd. Dåp og 
bekjennelse av synd henger sam-
men. Man legger fortida bak seg, og 
vasker vekk syndene, idet man lar 
seg døpe og bekjenner at Jesus skal 
bestemme. Hele grunnlaget for at 
Gud kan anklage oss for noe, fjernes 
idet vi tar imot Jesus. Evangeliet om 
en ny start, med blanke ark og Jesus 
i sentrum, synliggjøres i dåpen.

 Sentrale bibelvers: Matt 3:6; Luk 
3:3; Apg 2:38; 22:16; 1 Kor 6:11;  
Kol 2:11-15.

Dåp er en begravelse  
og en oppstandelse
Selv om Jesus tilgir våre synder, 
hadde vi vært dårlig rustet til å leve 
det nye livet om det ikke var noe mer 
enn det. Men Guds frelsesverk i oss 
er heldigvis mer omfattende. Guds 
plan for oss er å erstatte vår iboende 
natur med noe mer solid og robust – 
sin egen natur. Mens vi tidligere ikke 
kunne la være å synde, på grunn av 
vår iboende natur, vil Guds natur i 
oss gjøre at vi kan overvinne synd. 
Dåpen er stedet hvor dette endres. I 
dåpen slår vi følge med Jesus i hans 
død, idet vi begraver vårt gamle liv i 
vannet. Dessuten slår vi følge med 
Jesus i hans oppstandelse, idet vi 
står opp fra vannet til et nytt liv med 
Guds natur på innsiden. Hva dette 
har å si for vår identitet, skriver 
Erling Thu om i en annen artikkel i 
dette nummeret av FOLK.

Å helle litt vann over hodet til 
dåpskandidaten, blir derfor ikke 
noen skikkelig begravelse av det 
gamle livet. Bibelsk praksis var de-
rimot å finne et sted med mye vann, 
så folk kunne bli dukket under1!

 Sentrale bibelvers: Joh 3:23;  
Rom 6:3-5; Kol 2:11-15.

Gud vil erstatte vår iboende 
natur med noe mer solid og 
robust – sin egen natur
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Gjør det Jesus sier

Dåp er en respons  
på evangeliet man hører
De fleste kristne er enige om at tro er 
en forutsetning for å bli døpt. Det var 
Martin Luther også enig i. I Bibelen 
ser vi at det trer frem et mønster i de 
situasjonene hvor mennesker velger 
å la seg døpe. I Apg 16 hvor Paulus 
og Silas møter en fangevokter skjer 
det slik: 

1. Paulus forkynner evangeliet                                                                                                                                  
2. Fangevokteren hører  

  evangeliet 
3. Han tror evangeliet
4. Han lar seg døpe

Dåp er altså en respons på det evan-
geliet man hører. Det er en troshan-
dling. Ifølge Bibelen er tro både en 
gave fra Gud, og noe som kommer 
av det man hører. Dersom det ikke 
er noen tro hos den som døpes, kan 
handlingen heller ikke karakteriseres 
som dåp. Er det ikke dåp, har man 
heller ikke del i det som Gud gjør 
i dåpen. 

 Sentrale bibelvers: Apg 2:37-41; 
8:5-12; 8:35-38; 10:44-48; 16:13-15; 
16:30-33; 18:8.

Dåp er en frelse fra  
verdens overtak på oss

Jesus sier at den som tror og blir 
døpt, skal bli frelst. Hvilken frelse det 
er i dåpen, utdypes nærmere i andre 
deler av Bibelen. Det første eksem-
pelet er Noah og hans familie. De ble 
frelst fra den onde verdenen ved van-
nflommen. Det andre eksempelet er 
Moses og israelsfolket, som ble frelst 
fra egypterne gjennom episoden i 
Rødehavet. Begge disse eksemplene 
er bilder på hva som skjer i dåpen. 
Der frelser Gud oss fra omverden-
ens overtak i livene våre. Vi trenger 
ikke lenger være et offer for andres 
forventninger eller for politisk kor-
rekthet. Det gjør det lettere for oss 
å leve i tråd med vårt høyeste ønske 
når vi lar oss døpe: Å tjene Gud og 
hans vilje, og ikke styres av hva andre 
mener.

 Sentrale bibelvers:  
Mark 16:16; 1 Kor 10:1-4;  
1 Pet 3:20-22.

Dåp av barn
Dåp av barn er uproblematisk, så 
lenge barna er i stand til å opp-
fatte evangeliet, og selv gi respons 
med tro på det. Er barna mindre 
enn dette, har Jesus sagt følgende: 
«La de små barn komme til meg, og 
hindre dem ikke! For Guds rike hører 
slike til.  Og han tok dem inn til seg, 
la hendene på dem og velsignet dem.» 
(Mark 10:14-16) Derfor er det mis-
visende å døpe små barn for at de 
skal få komme inn i Guds rike. Ifølge 
Bibelen er de allerede i Guds rike.

 

n arne Olav Røe 
arneolavroe@gmail.com

1 Dåp = baptizo (gresk),  
og betyr neddykkelse.

Evangeliet om en ny start, med 
blanke ark og Jesus i sentrum, 
synliggjøres i dåpen
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tema:  Jesu disippel

eit nytt 
menneske 
legg av det 

gamle
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Bibelen tek i bruk 
sterke og fargerike ord 
når han skildrar den 
store omveltinga det 
er å verta ein kristen 
– ein Jesu etterfylgjar. 
mange av desse orda 
understrekar den store 
gjennomgripande en-
dringa som hender i ein 
augneblink.

Då me kom til tru på 
Jesus Kristus, vår 
Herre, vart me født på 

ny ved Den Heilage Ande. Me 
gjekk over frå mørke til lys. Me 
vart nye skapningar. Me fekk 
eit heilt nytt liv. Det gamle 
livet vart gravlagd med Kristus 
i dåpen. Me vart reist opp frå 
dåpsvatnet til å leva som nye 
menneske.

Det er viktig for oss å halda 
fast på det Gud har gjort for oss 
i Jesus Kristus. Me har fått del 
i eit fullført frelsesverk. Me har 
kledd av oss det gamle men-
nesket med dei gjerningar som 
høyrer det til, og ikledd oss 
det nye mennesket, som vert 
fornya etter vår skapars bilete 
og lærer han å kjenna.1 Dette 
er sann røyndom for oss som 
me må halda fast på.

Når me ser at me er født på 
ny, at me er nye skapningar, 
og at me har kledd av oss det 
gamle mennesket, då kan me 
leggja av alt dette som høyrer 
det gamle livet til: hor, urein-
skap, lidenskap, vond lyst, tron-
gen til alltid å eiga meir (som 
ikkje er anna enn avgudsdyrk-
ing), sinne, raseri, vondskap, 
spott og rått snakk.2 

Når me ser at me er kross-

feste med Kristus, då kan me 
la det jordiske i oss døy og 
leva som nye menneske i trua 
på Guds Son. Det vil seia at 
me lever ikkje lenger sjølve, 
Kristus lever i oss.3 Det er dette 
nye nådelivet me er kalla til å 
leva. Eg kallar det eit nådeliv 
fordi det kjem frå Jesus Kristus 
og ikkje frå eige strev. Ved trua 
på Jesus har me kome inn i eit 
livsforhold til han der livskrafta 
i han flyt til oss og skaper ån-
deleg frukt i livet vårt.4

No forstår me, at det å ha 
vår identitet i Kristus og det 
fullførte frelsesverket hans, det 
inneber eit liv i endring der me 
heile tida kler av oss det gamle 
og kler oss i det nye mennes-
ket. Me må fornyast i sjel og 
sinn.5 Me må ikkje innretta oss 
etter denne verda, men me må 
la oss omskapa ved at me får 
eit nytt sinn og forstår Guds 
gode vilje for oss.6

eit vanskeleg  
temperament

Då Solveig og eg vart 
kjende med kvarandre, hadde 
eg eit oppfarande tempera-
ment og kunne verta sint og 
hissig for mest ingenting. 
Temperamentet mitt var kan-
skje det som skræmde Solveig 
mest og gjorde henne usikker 
på om ho kunne våga å gifta 
seg med meg. Heldigvis hadde 
ho tru og mot, så me vart gifte 
trass i denne veikskapen min, 
som eg tok med meg inn i 
ekteskapet. Eg bortforklarte 
temperamentet mitt med at 
eg var eit skikkeleg mannfolk. 
Eg har berre brør og inga sys-
ter, så eg var van med ein tøff 
tone. Litt kjekling og slåssing 
var normalt for meg, så lenge 

det gjekk føre seg i kontrol-
lerte former. Men her var det 
jo ein glidande overgang der 
det kunne vera vanskeleg å 
setja grenser.

Eg minnast ein gong eg 
hadde hatt eit utbrot av sinne 
og Solveig såg på meg med 
sine reine og uskuldige auge 
og spurte med mild røyst: ”Er 
det rett av ein kristen å verta 
så sint?” Eg kjende at det stakk 
i hjarta, men 
prøvde likevel 
å rettferdiggjera 
meg sjølv og 
sinnet mitt med 
at eg hadde rett 
til å verta heilag 
harm over urett. 
Men eg visste i 
mitt indre at eg hadde gått for 
langt og at bortforklaringane 
ikkje heldt.

”Er det rett for ein kristen å 
verta så sint?” Spørsmålet fyl-
gde meg i lang tid etter at me 
hadde gjort opp den episoden 
som utløyste det. Faktisk var 
det slik at Gud brukte dette 
spørsmålet til å opna auga 
mine og setja i gang ei ut-
vikling av endring. Eg innsåg at 
sinne var noko eg måtte leggja 
av, for det høyrde til gjernin-
gane til det gamle mennesket. 
Eg innsåg at eg måtte kle på 
meg det nye mennesket og 
verta meir lik Jesus.

Dette rikka ikkje på trua 
og vissa om at eg var utvald, 
heilag og elska av Gud, men 
det gav meg drivkraft til å gripa 
tak i eit temperament som var 
utemd og til tider heilt ustyr-
leg. Det var ikkje gjort på ein 
dag å endra temperamentet. 
Men Gud var nådig mot meg. 
Han let ord i Bibelen verta le-

vande for meg og i meg. Alle 
stader fann eg ord om å kle 
meg i inderleg medkjensle og 
å vera god, mild, audmjuk og 
tolmodig.7 Det var slik Jesus 
var, og det var i det biletet han 
ville forma meg. Gong på gong 
måtte eg audmjuka meg og be 
om tilgjeving. Eg tok eit op-
pgjer med den måten å reagera 
på og kledde meg i Kristi milde 
og gode vesen. Etter kvart vart 

endr ingane 
meir og meir 
synlege.

Om du spør 
Solveig i dag, 
vil ho seia at 
temperamen-
tet mitt har 
vorte heilt 

forandra. Ho treng ikkje leng-
er å spørja meg om det er rett 
å verta sint. Sinne er ikkje eit 
problem lenger i forholdet vårt. 
Eg har fått nåde til å leggja det 
av gjennom eit langt liv med 
Herren. Eg er ikkje fullkomen 
enno. Eg har framleis tempera-
ment. Eg kan framleis tenna på 
alle pluggane. Men det gjer seg 
ikkje slike utslag det gjorde før. 
Det har skjedd ei grunnleg-
gjande forandring i meg som 
eg, og Solveig som veit koss eg 
var før, takkar Gud for.

n erling thu 
et@krinet.no

1  Kolossarane 3,9-10
2  Kolossarane 3,5-9
3  Galatarane 2,19-20;  

 Kolossarane 3,5
4  Johannes 15,5
5  Efesarane 4,23
6  Romarane 12:2
7  Kolossarane 3,12

…å ha sin identitet i Kristus og det fullførte frelses-
verket hans, det inneber eit liv i endring…

Det er viktig for oss 
å halda fast på det 
Gud har gjort for 
oss i Jesus Kristus
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Det vil alltid være en-
klere å nå egen om-
gangskrets ved å sa-
marbeide med gode 
venner i menigheten. 

Eva' hadde levd noen år 
med Gud nå, og hørt 
mye om viktigheten av 

å formidle Jesus til mennesker 
rundt seg. Gud hadde gjennom 
lengre tid lagt ned i henne en 
lengsel etter å dele troen med 
sine ikke-kristne venner. "NÅ 
er det tid for å handle", tenkte 
hun. 

Hun bestemte seg for å in-
vitere seg selv på besøk til en 
venninne i nabolaget som hun 
hadde hatt kontakt med tidlig-
ere. Da dagen for besøket kom, 
var det liksom så lett å komme 
inn på evangeliet om Jesus. 
Det viste seg at venninnen 
var mer åpen for Gud enn det 

hun hadde tenkt. Før de gikk 
fra hverandre, fikk 'Eva'  lov 
å legge hendene på henne og 
velsigne henne, noe vennin-
nen ble veldig glad for. 

’Eva’ ønsket at venninnen 
skulle få treffe noen av de 
andre jentene i menigheten. 
Derfor inviterte hun henne til 
lunsj noen dager senere sam-
men med noen av disse jen-
tene. De fikk god kontakt og 
praten gikk lett. Så da naboen 
måtte gå av gårde til en leget-
ime, spurte en av damene om 
de sammen kunne få be for 
henne til helbredelse før hun 
gikk. Det var hun svært posi-
tiv til. 

Dagen etter besøket tikket 
det inn en SMS fra kvinnen. 
Hun ville takke for samværet 
og for rausheten og omsorgen 
jentene fra menigheten hadde 
vist da de ba for henne. 

Sammen om oppdraget 
I Matt.28,16-19 gir Jesus oss 
oppdraget om å gå ut i all ver-
den og gjøre mennesker til 
disipler. 

Jesus har gitt oss et liv å leve 
og et oppdrag å fullføre sam-
men som hans menighet. Jeg 
liker strofen: ”Dine venner er 
mine venner og mine venner 
er dine venner….”. Strofen er 
mer åndelig enn det vi aner. 

Det vil alltid være enklere 
å nå egen omgangskrets 
ved å samarbeide med gode 
venner i menigheten. Derfor 
er det viktig å involvere seg i 

hverandres sosiale nettverk, 
for på den måten å stå sam-
men om å vinne dem for Gud. 
Når man så ser mennesker 
frelst, vil de som tar imot Jesus 
være naturlig knyttet til kristne 
venner som kjenner dem og 
som har hjulpet dem til tro. Og 
så er disiplingen og det prak-
tiske menighetslivet i gang. 

Lukas-evangeliet kapittel 
10 forteller oss at Jesus bevisst 
sendte disiplene ut to og to. 
Å stå sammen om oppdraget 
oppmuntret og styrket dem til 
å ha fokus på det Gud hadde 
kalt dem til, nemlig å nå ut 
med evangeliet og gjøre disi-
pler. 

Vitaliserende forandring 
Apg.2,42-47 beskriver den 
første kristne menighet: De 
holdt trofast sammen, gledet 
seg over livet med Gud, tjente 
hverandre, holdt seg nær til 

mine venner er dine venner
Vi har sett venner 
og naboer bli foran-
dret og det bringer 
liv og vekst i  
menigheten.
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Gud i bønn og nådde stadig 
sammen ut med evangeliet. Å 
se mennesker komme til tro, 
var en helt naturlig del av det 
daglige menighetslivet. 

Når vi kristne får oppleve 
at folk rundt oss blir frelst, 
vitaliserer og styrker det me-
nighetsfellesskapet mer enn 
noe annet. Den siste tiden har 
vi som menighet hatt gleden 
av å se flere 
mennesker ta 
imot Jesus. Vi 
har sett venner 
og naboer bli 
forandret, og 
det bringer 
liv og vekst i 
menigheten. 
Hjerter blir knyttet sammen 
og DHÅ skaper tro og forvent-
ning om å stadig nå ut til flere 
med evangeliet og med Guds 
kraft. Man blir oppmuntret av 
å se nyfrelste som vokser med 

Gud og som får erfaringer med 
DHÅ i sine liv. 

Det er disipler Gud vil ha 
Når vi gjennom nære vennskap 
med ikke-troende mennesker 
får lede dem til Jesus, vil det 
ofte være lett å hjelpe dem til 
å handle på Guds ord. Det er 
fordi relasjonene som er blitt 
bygd over tid, skaper en tillit 

som naturlig 
åpner for 
Guds ord til 
å virke. 

Det har 
vi for ek-
sempel sett 
med et av 
våre ven-

nepar som tok i mot Jesus for 
noen måneder siden. Fordi vi 
har et godt vennskap og har 
snakket mye om å leve etter 
Guds ord, kommer forståelsen 
av grunnvollen mer og mer på 

plass. De har nå latt seg døpe, 
gjør stadig erfaringer med 
DHÅ, og opplever at Gud 
minner dem om å dele det nye 
livet med venner og familie. 
Det er alltid oppmuntrende å 
se forandring i mennesker som 
lar seg forme av Guds ord. 

Som kristne ønsker vi å 
hjelpe de nyfrelste til å bli 
etterfølgere av Jesus. Det in-
nebærer å lære folk å leve i 
lydighet mot Guds befalinger, 
og det får raskt praktiske kon-
sekvenser i livet. 

Hebr.6,1-2 snakker om at 
det må bygges en grunnvoll i 
alle nye troende. 
Når noen blir frelst, trenger 
de hjelp til å forstå og handle 
på Guds ord. Derfor er det 
viktig at vi som menighetens 
folk leder dem steg for steg i 
de grunnleggende ting (jmf.
Hebr.6). Det vil hjelpe dem til 
å bli solide i sin tro på Gud. 

Inspirere til å dele  
de gode nyhetene 
For å lykkes i å nå vår egen 
omgangskrets med evange-
liet, er det viktig å oppmuntre 
hverandre. Hebr.10,24 sier: ”La 
oss ha omtanke for hverandre, 
så vi oppgløder hverandre til 
kjærlighet og gode gjerninger". 
En persons vitnesbyrd hjelper 
de andre i fellesskapet til å nå 
ut til sine venner der de har sitt 
daglige virke. Å dele erfaringer 
om hvordan Gud virker når vi 
tar skritt for å nå mennesker, 
har stor betydning. Likeledes å 
stå sammen i bønn for dem vi 
får berøre med Guds liv. 

Ved at vi på ulike måter sta-
dig holder fokus på oppdraget 
Jesus har gitt oss, formidles det 
tro på at alle i fellesskapet kan 
nå ut med evangeliet i ord og 
kraft. 

n morten Gundersen  
morgunde@broadpark.no

Kristent 
Fellesskap 
Nordhordland
Morten Gundersen er gift 
med Sissel og har tre små 
barn - han er leder for me-
nigheten Kristent Fellesskap 
i Nordhordland. I løpet at 
de siste par årene har de 
gjennom å involvere seg i 
hverandres vennenettverk 
sett mange mennesker i 
sine omgangkretser vunnet 
for Jesus.

 
Vi har sett 

venner og naboer bli 
forandret og det bringer  

liv og vekst i menigheten.

En persons vitnesbyrd 
hjelper de andre i fel-
lesskapet til å nå ut til 
sine venner - der de 
har sitt daglige virke
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Er du kristen? Helga 
Marteng (22) er på 
besøk hos en av sine 

kristne venninner og har net-
topp truffet en ny jente. Det er 
hun som spør. Litt overrumplet 
svarer Helga ja, men kjenner at 
svaret ikke er helt uten forbe-
hold – så hun legger til: -Men 
ikke i livsstil. For hun trodde jo, 
men hun levde ikke i samsvar 
med troen. 

Lite ante hun at hun net-
topp denne kvelden skulle 
gjøre erfaringer som forandret 
både livet og livsstilen hennes. 
Hun blir med på en samling 
i det kristne studentlaget der 
en ung mann forteller fra livet 
sitt. De får høre hvordan han 
hadde hatt det – hvordan han 
levde og tenkte inntil for tre år 
siden, da han fikk et livsfor-
vandlende møte med Gud. En 
opplevelse som gjorde at han 
valgte å overgi livet sitt til Gud 
og la ham bestemme..

Mannen har en fortid som 
ligner hennes egen livssitu-
asjon. Hun lytter oppmerk-
somt. Med ett får hun en slik 
underlig opplevelse, noe som 
er vanskelig å beskrive. Hun 
er omsluttet av en vidunderlig 
atmosfære – fylt av godhet og 
varme. Hun begynner å gråte, 
ikke fordi hun er trist. Mer fordi 

hun blir overveldet og rørt av 
denne godheten. 

Gud er nær
Helga bestemmer seg bev-
ende for å ta skrittet fullt ut 
og la Gud få bestemme i livet 
hennes.  

Dagen etter blir hun døpt. 
Mange kristne har samlet seg 
for å være med på handlingen. 
Så snart hun kommer opp av 
vannet legger de hendene på 
henne og ber 
for henne 
at hun skal 
bli fylt av 
Den Hellige 
Ånd. Igjen 
kjenner hun 
den skjønne 
atmosfæren, 
godhet og 
varme - gudsnærvær. Rommet 
blir fylt, hele henne. Det skjer 
noe på innsiden. Hun blir 
virkelig fylt – av Guds Ånd! 

Samme kveld som Helga 
valgte å ta imot Jesus, fikk hun 
også tungetale. -Det kom vel-
dig naturlig for meg. I starten 
var det litt "rart" å ha dette 
språket, for jeg forsto ikke hva 
det betydde. Jeg forstår frem-
deles ikke hva det jeg taler 
betyr, men jeg føler nærhet 
med Gud, og jeg vet at det 

er til Ham jeg taler. Tungetale 
kommer naturlig omtrent hver 
gang jeg ber. For meg blir bøn-
nen ofte en kombinasjon av 
tungetale og morsmålet mitt. 

alt ble nytt!
-Etter dette ble på en måte alt 
nytt! Naturen for eksempel. Før 
når jeg var ute på tur, var det 
for å trene. Holde meg i form. 
Nå blir jeg overveldet av alt det 
vakre. Guds storhet. Jeg blir fylt 

av takk! Der 
jeg før bare 
var opptatt 
av treningen, 
får jeg nå 
også utro-
lig mange 
s t o r s l å t t e 
opplevelser. 
Så mye vak-

kert og forfriskende som jeg 
bare kan nyte. Nytelsen over-
går treningen.

Vennene hennes sier hun er 
blitt en annen person. Mange 
omkring henne er undrende 
til det som har skjedd med 
henne. Enkelte er litt skeptiske 
til å begynne med, men etter 
hvert nysgjerrige, spørrende – 
vil vite mer. –Jeg merker også 
selv endringer, på mange for-
skjellige måter. Jeg har for ek-
sempel ikke lenger noen frykt 

for framtiden. Når jeg lar Gud 
bestemme, er jeg trygg på at 
han skal hjelpe meg i alle ting, 
blant annet med å finne en god 
ektemann. Jeg stoler på at han 
holder sin hånd over meg. 

Helga er sykepleier og job-
ber på sykehjem med mange 
demente. Hun merker at hun 
har fått en utvidet evne til å 
formidle ro og stabilitet til 
urolige og forvirrede beboere. 
Et ord eller en berøring trøster 
eller beroliger. Beboerne merk-
er det også, det samme gjør 
kollegene.

Holdningene hennes til 
andre mennesker er også blitt 
påvirket. –Jeg er blitt mer ak-
septerende. Godtar mennesker 
slik som de er. Før vurderte og 
plasserte jeg dem mer etter hva 
de gjorde. 

Helga sier hun har fått så 
mye godt inn i livet sitt etter 
at Gud fylte henne med sin 
Ånd. Trygghet, glede, tak-
knemlighet. Det startet med 
at noen la hendene på henne, 
og nå er livet fullt av stadig nye 
erfaringer.

n Bjørg Kristing 
folk@krinet.no

alt ble nytt

Den ene dagen overga hun livet sitt 
til Gud. Neste dag ble hun døpt i vann 
og fylt av Den Helllige Ånd.

Så snart hun kommer 
opp av vannet legger 
de hendene på henne 
og ber for henne at 
hun skal bli fylt av 
Den Hellige Ånd.
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Der kommer Jesus!” 
Ordene traff ham, 
fulle av forakt, da han 

gikk ut skolens dører. Han 
hadde regnet med å få høre 
det etter at læreren hadde stilt 
ham de spørsmålene i religion-
stimen. Han takket Gud for at 
han hadde hatt mot til å svare 
tydelig da læreren hadde utfor-
dret ham på jomfrufødselen og 
oppstandelsen. Jesus var Guds 
sønn, hadde han sagt. Jesus 
var ikke et vanlig menneske 
med Josef som pappa, og det 
hadde Gud bevist da han re-
iste Jesus opp fra døden. Han 
hadde til og med dristet seg til 
å si ”Jesus er Herre”. Nå måtte 
han bare tåle mobbingen fra de 
”tøffe gutta”. ”Hvem skal du 

helbrede i dag da, Jesus”, hørte 
han bak seg da han gikk. 

Det er vel mer enn en gutt 
eller jente som har fått ”Jesus” 
foraktelig slengt etter seg fordi 
de vært tydelige som kristne på 
skolen eller blant venner. Men 
mobberne har neppe visst hvor 
rett de har hatt, og kanskje ikke 
den frimodige kristne heller..? 

Gud er kommet nær 
Det mest overraskende trekket 
Gud har gjort i hele historien, 
var å sende sin sønn for å være 
helt Gud i en helt menneskelig 
kropp og leve midt i blant oss. 
En amerikansk bibeloverset-
telse sier det slik: ”Ordet ble 
menneske og flyttet inn i nabo-
laget!” (Joh.1:14 The Message). 

Johannes sier noe om hvorfor 
dette var nødvendig for Gud å 
gjøre: ”Det som var fra begyn-
nelsen, det vi har hørt, det vi har 
sett med egne øyne, det vi så og 
som hendene våre tok på, det 
forkynner vi: livets ord.” Det som 
skjedde, var at Gud rykket nær. 
Han ble konkret og tilgjengelig. 
Johannes fikk lov til å høre og 
se og ta på Jesus med hendene 
sine! Hebreerbrevet 1:3 sier 
det slik: "Han er en utstråling 
av Guds herlighet og bildet av 
hans vesen"

Dette miraklet, som har det 
fine navnet ”inkarnasjonen”, 
uttrykker to sider ved Gud. På 
den ene siden er han den som 
er utenfra, som har all makt og 
som kan helbrede og tilgi. Og 

gjennom inkarnasjonen kan 
vi ”høre”, ”se” og ”ta på” den 
Allmektige. Men det andre 
Gud demonstrerer er at han er 
den som kommer til oss, som 
identifiserer seg med oss. Det 
går an å si at Gud kom med 
skitt under neglene og med 
lukten av svette. Gud kom 
som en snekker. Jeg mistenker 
Gud for å ville gjøre det umulig 
for de som bygger posisjoner 
og rikdom på religion å klare 
å ”tjene” på Jesus. Alle ”skrift-
lærde” og ”fariseere” med alle 
sine ytre former, gjerninger 
og gjenstander. Han var ikke 
salgbar på religionsmarkedet, 
men brakte håp og forandring 
til mennesker rundt seg, ikke 
minst til de som trengte det 

Jesus i nabolaget
Det mest overraskende trekket 
Gud har gjort i hele historien, 
var å sende sin sønn for å være 
helt Gud i en helt menneskelig 
kropp og leve midt i blant oss
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mest. ”Venn med tollere og syn-
dere”, var det han fikk slengt 
etter seg fra sine mobbere. 

Bibelsk praksis
Det finnes spor av ”inkarnas-
jonen” gjennom hele bibelen. 
Ett slikt spor er praksisen med 
håndspåleggelse, det at ett 
menneske legger hendene 
sine på et annet i forbindelse 
med bønn, velsignelse eller å 
gi myndighet og autoritet. Vi 
finner at mennesker formidler 
fra Gud og mottar fra Gud ved 
håndspåleggelse, fra Jakob 
som velsigner Josefs sønner 
i 1.Mosebok 48, til Jesus som 
helbreder og driver ut onde 
ånder og den første menighets 
praksis i Apostlenes gjerninger 
(Ap.gj.6:2, 13:2 osv).

Jesus selv la ofte hendene på 
mennesker når han helbredet 
dem. På hjemstedet sitt la han 
bare ”hendene på noen få syke 
og helbredet dem” (Mark.6:5). 
Han helbredet en blind mann 
da han ”fuktet øynene hans 
med spytt og la hendene på 
ham” (Mark.8:23). En eldre og 
vanfør kvinne helbredet han 
og ”la hendene på henne, og 
straks rettet hun seg opp og 
priste Gud” (Luk.13:13). Det 
kanskje sterkeste uttrykket for 
at Jesus identifiserer seg ved å 
legge hendene på noen er ved 
helbredelsen av en spedalsk 
mann. (Matt.8:2, Mark.1:40, 
Luk.5:12) Spedalskhet er en 
svært smittefarlig hudsykdom 
med alvorlige konsekvenser. 
De spedalske på Jesu tid var 
utstøtt av samfunnet, og her 
kommer Jesus og ikke bare lyt-
ter han til dem og tar deres øn-
sker på alvor, men legger hen-
dene sine på dem og helbreder 
dem. For en demonstrasjon av 
at Gud er kommet nær og in-
volverer seg!

Vårt oppdrag
Vi finner igjen håndspåleg-

gelsen i oppdraget Jesus ga 
videre til oss: ”Gå ut i hele 
verden og forkynn evangeliet 
for alle mennesker” og ”legge 
hendene på syke, så de blir 

friske.” (Mark.16:18-20) Jesus 
har sendt oss, slik Far sendte 
han (Joh.20:21), for å gjøre 
hans gjerninger på jorden i 
dag. Som Jesus er vi "uttrykk 
for Guds herlighet og vesen". 
Vi er den demonstrasjonen av 
Jesus våre nabolag kan høre, 
se og ta på. Og som Jesus er vi 
representanter for et annet rike 
hvor Guds Sønn er konge, han 
som har all makt i himmel og 
på jord. Han tilgir synd, hel-
breder syke og gir håp til de 
som ikke har noe håp, gjen-
nom oss! Guds rike kommer 
med rettferdig, fred og glede i 
den Hellige Ånd og med kraft 
til å forandre omstendigheter i 
verden nå. Vi er kontatkpunk-
tet for de som er rundt oss. 

I Lukas 10 sender Jesus ut 
70 disipler. Instruksjonene i 
Luk.10:2-11 er Jesu hjelp til oss 
som hans representanter i vår 
hverdag og vårt nabolag: 

1. Ha rett fokus -  Jesus ber 
oss være fokuserte. Det er så 
mange ting som vil stjele tiden, 
kreftene og fokuset vårt. La 
oppdraget være fokuset. 

2. Velsign - "tal fred" er Jesu 
uttrykk. Møt mennesker med 
vennlighet, hjelpsomhet og et 
fokus på det som er til hjelp for 
dem. 

3. Bruk tid - Jesus oppfor-
drer oss til å "bli boende", 
bygge relasjoner, bry oss opp-
riktig slik at vi er villige til å 
prioritere både tid og krefter. 

4. Spis sammen - matfelles-
skapet er fortsatt kraftfullt. Det 
binder sammen. Det uttrykker 
at vi aksepterer og tar imot 
hverandre. Det er inklude-
rende. 

5. Helbred de syke - vår 
Konge er mektig! Hans rike 
består i kraft! Gi det videre! 

6. Gi evangeliet videre - 
våre vennskap og Guds kraft 
gjennom forbønn vitner om 
Guds godhet og frelse. Men 
evangeliet må forkynnes, for 
det er det som er "Guds kraft 
til frelse". 

n Stein Ørnhaug 
stein@krinet.no
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Han står foran spei-
let, ser seg selv inn i 
øynene, granskende. – 
Du er en ny skapning, 
sier han til speilbildet 
sitt - og til seg selv.

Ja, Arne Christian Nilsen 
(20) snakker til speilet. 
Men, han stiller ikke 

spørsmål slik som den onde 
dronningen i eventyret om 
Snehvit. Han sørger selv for 
det som skal sies – og han 
sier ikke hva som helst. –Du 
er utvalgt, fortsetter han. 
–Gud elsker deg! –Du er 
tilgitt! Han retter seg i ryg-
gen. Ha! – Han kjenner noe 
reise seg på innsiden.

Dårlig selvbilde
For noen måneder siden 

ville dette vært helt utenke-
lig. Arne Christian forteller 
at han hadde et utrolig dårlig 
selvbilde. Han tenkte nega-
tivt om seg selv. For eksem-
pel at vennene hans egentlig 
ikke brydde seg om ham, ikke 
likte ham. Han anstrengte seg 
derfor for å bli likt. Prøvde 
kanskje for hardt. Det ble 
unaturlig, og han følte seg 
ikke bedre likt.

Han følte ikke at Gud likte 
ham heller. Når han feilet, 
pleide han å bli gående med 
nederlagsfølelse og fordøm-
melse. Han følte seg ikke 
tilgitt, selv om han hadde 
bekjent sin synd og vendt 
om. I hvert fall tok det lang 
tid.

Nytt liv, ny identitet
Forrige skoleår gikk Arne 
Christian på Bergen 
Bibelskole, og som del av un-
dervisningen ble det fokusert 
på kristen identitet. At han 

som kristen har fått et nytt liv. 
At han er skapt i Guds bilde. 
Det gamle er borte. Han er en 
ny skapning i Kristus. Han er 
døpt og det gamle livet er be-
gravd med Kristus. 

Han hadde selvsagt hørt 
det før og 
han visste 
at det var 
sant. Nå 
begynte det 
å gå opp for 
ham hvor 
feil det var 
at han gikk 
omkring og 
følte seg mindreverdig. Arne 
Christian er oppvokst i en 
god kristen familie. Han har 
selv vært kristen siden han 
var ganske ung, men han 
skjønte nå at det var noe han 
ikke hadde fått tak på. Nå 
fikk han konkret hjelp til å 
gjøre noe med det. 

Verktøy til forvandling
Først var det viktig å merke 
seg hva Bibelen sier om Guds 
vesen - og om den som er blitt 
Guds barn ved omvendelse, 
tro og dåp. Så kom utfordrin-
gen om å si disse sannhetene 
til seg selv. Det er her speilet 
kommer inn. Arne Christian 
begynte å lære utenat noen 
sentrale bibelvers, slik som 
nevnt ovenfor, og så stilte 
han seg foran speilet. - Til å 
begynne med torde jeg ikke 
se meg selv i øynene når jeg 
sto der. Det føltes så kunstig. 
Jeg sto der med nedslått blikk, 
men jeg hadde bestemt meg 
for at dette ville jeg prøve. Så 
jeg begynte å bekjenne disse 
sannhetene.

Resultater
Når det egentlig begynte å 
skje noen forandring er han 

ikke helt sikker på. -Jeg torde 
i hvert fall etter hvert å se 
meg selv i øynene, sier han 
smilende. -Ellers var det vel 
noen av vennene mine som 
først begynte å legge merke 
til at jeg forandret meg. Jeg 

ble friere 
når jeg 
s n a k k e t 
med andre. 
Litt mer 
trygg og 
avslappet. 
Jeg ble mer 
meg selv 
tror jeg. 

Tidligere prøvde jeg å være 
noe annet enn det jeg var, 
fordi jeg trodde det ville gjøre 
meg mer likt. 

Når Arne Christian ser 
tilbake, ser han at usikker-
heten og mindreverdsfølels-
en hans gjorde ham ganske 
selvopptatt og selvsentret. 
Nå når han er blitt mer trygg 
og avslappet, er han mer 
oppmerksom på andre. Han 
legger merke til hvordan 
mennesker omkring ham har 
det. Han er mer deltagende. 
Gir ros og bekreftende kom-
mentarer når det går godt og 
de lykkes – og trøst og opp-

muntring når de strever. Han 
bryr seg. 

et godt bytte
Bibelskolestudenten snakker 
fortsatt til seg selv i speilet. 
–Dette vil jeg ikke gi slipp på. 
Jeg vil fortsette å la Guds ord 
forandre meg. Troen kommer 
av å høre vet du. Det Gud sier 
om meg er sant og da vil jeg 
ikke lenger la hva som helst 
få prege livet mitt. Det er jo et 
fantastisk bytte! Jeg trenger 
ikke ha dårlig selvbilde, jeg 
er jo skapt i Guds bilde. Jeg 
trenger ikke streve for å bli 
likt, Gud elsker meg med en 
evig kjærlighet. Jeg trenger 
ikke gå rundt å føle meg 
fordømt og mislykket. Hvis 
jeg feiler, kan jeg få tilgivelse! 
Gud er faktisk fornøyd med 
meg – så langt jeg er kom-
met. Og jeg begynner å bli 
mer fornøyd selv også.

For et speil! Guds ord altså! 
Et speil med forvandlende 
kraft. Mer overnaturlig enn 
dronningens.

n Bjørg Kristing 
folk@krinet.no

Lille  
speil på  
veggen der…

Bekjenn det Guds ord  
sier om deg og bli forvandlet
n  Den dagen Gud skapte mennesket,  

skapte han det i Guds bilde. 1. mos 5,1
n …jeg er skapt på skremmende,  

underfull vis. salme 139,14
n  Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. jeremia 31,3
n  I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt. ef. 1,4
n  I ham har vi forløsningen som ble vunnet  

ved hans blod, tilgivelse fra syndene. ef.1,7
n  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
n …men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. rom. 12,2

Tidligere prøvde jeg å 
være noe  annet  enn  
det  jeg  var, fordi jeg 
trodde det ville gjøre 
meg mer likt

 
For vi er hans 

verk, skapt i Kristus Jesus 
til gode gjerninger, som Gud 

på forhånd har lagt ferdige for 
at vi skulle vandre i dem.    

     Ef. 2:10
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tema:  Jesu disippel

et uvanlig år

Det har vært to fødsler 
for Kristin Solheim fra 
Frekhaug dette året. en 
baby og ei plate. Og hun 
har lært mye om Guds 
nåde og hvor avhengig 
hun er av å leve nært 
kristne søsken. 

Jeg ble overveldet over hva 
Gud gjorde i forsamlingen 
på Sommerstevnet i fjor, sier 

Kristin. Det er vel et år siden 
hun presenterte sangene sine 
for menigheten. Responsen 
var enorm. Gjenklangen i 
folks hjerter ga støtet til cd’en 
No Ordinary Day, som hun nå 
holder i handa. Folk Media står 
bak utgivelsen. 

Guds nåde og det kristne 
fellesskapet
Kristin og ektemannen 
Oddmund, er med i Kristent 

Fellesskap i Nordhordland. 
De kan se tilbake på et in-
nholdsrikt år. Kristin har vært 
gjennom graviditet, fødsel og 
cd-innspilling på samme tid.

- Jeg satt på en stol i stu-
dio med stor mage, kort pust 
og bekkenløsning, ler hun. - 
Formen var ikke spesielt god, 
og jeg kjempet med svingende 
blodsukker og usikkerhet rundt 
det sangtekniske. Vi ønsket 
likevel å bli ferdig før babyen 
kom, forteller hun. Tiden var 
der for å spre sangene Gud 
hadde gitt. Oddmund tok mye 
ansvar, og var en god støt-
tespiller, både som ektemann 
og pianist. - Ved Guds nåde og 
støtten i det kristne fellesska-
pet, greide vi det, sier Kristin. 

- Vi erfarte hvor avhengig vi 
var av gode kristne venner. Vi 
fikk mye praktisk hjelp, både 
med språkvask, barnepass og 
gode råd. Men enda viktigere 

var nok all oppmuntring og 
forbønn, og det åndelige fel-
lesskapet vi delte underveis. 
Lederne satte ofte ord på den 
nåden de så i oss, og ga oss 
spillerom, sier Kristin og er 
takknemlig. - Tekstene på plata 
utrykker jo nettopp ulike sider 
av det fellesskapslivet Gud 
har for oss. Fellesskapslivet er 
illustrert i coveret også, legger 
hun til. 

Respons på profetord
Kristin begynte å skrive sanger 
i 2005, som respons på profe-
tord. Hun var sykemeldt og 
brukte mye tid til å prise Gud 
ved pianoet. Gud begynte å gi 
henne ideer til tekster og mel-
odier. Bibelord hun hadde lest 
og undervisning hun hadde 
hørt, ble sammen med egne 
erfaringer formet til sangtek-
ster. - Det var opp til meg å 
legge tid og arbeid ned i san-

gene, forklarer hun. 
Master Music omtaler cd’en 

som ”en av årets sterkeste de-
buter”. Kristin gir produsenten 
Espen Gundersen æren for den 
høye musikalske kvaliteten på 
plata. - Selv om plata er mer 
dempet enn det uttrykket vi 
har ”live”, er jeg veldig fornøyd. 
Jeg har fått mange sms’er og 
meldinger med god respons, 
også fra ikke-kristne. Folk for-
teller at Gud rører ved dem 
gjennom sangene. Enkelte er 
så dypt berørt at de gråter. Jeg 
er takknemlig, men ikke over-
rasket. Det er jo i tråd med det 
Gud har talt, sier Kristin. 

Nådegaver
Kristin og Oddmund har ledet 
mye lovsang. Nå har Gud lagt 
til ny nåde; nåden til å skrive og 
formidle sanger. Sist helg spilte 
de i Kristkirken i Bergen. - Vi 
ønsker å velsigne og gi videre 



FOLK 3 – 2007

 27

Gaver Gud har gitt
Kristin har et brennende ønske om at hennes 
historie også kan bli til oppmuntring for andre. 
Hun håper det kan inspirere andre til å bruke 
den nåde Gud har gitt dem, selv om omsten-
dighetene ikke er slik en skulle ønske. 

vi tenger alle å være frimodige med de  
gaver gud har gitt fordi:

n  Alle har fått nåde og utrustning fra Gud.  
Vi trenger hverandres nåde i fellesskapet. 
ef. 4:7, 1.kor.12:7 og 11, 1.kor.12:12-18

n  Når hver og en fungerer i sin nådegave blir vi som fel-
lesskap oppbygd og forfrisket. 1.kor.14:12, ef.4:16, 
ef.5:18-20

n  Vi trenger å hjelpe hverandre i å vokse i nåden. Det gjør 
vi gjennom å se og oppmuntre Guds nåde i hverandre. 
Vi kan få nåden til å blomstre, slik Kristin har opplevd at 
hennes ledere har gjort i hennes liv, og som cd’en  
No ordinary day er et resultat av. Heb.10:24, 2.tim.2:1, 
2.Pet.3:18, 1.Pet.4:10

det Gud har gitt oss. Folk må 
bare ringe og invitere oss, til 
enkle samlinger eller større 
konserter. - Og om musi-
kerne våre ikke er med, er jo 
Oddmund et helt band i seg 
selv, ler Kristin. 

Hvordan cd-salget går, 
følger hun ikke med på. - Men 
jeg vet at mange har gitt cd’en 
til folk de ber for, forteller hun. 
Nå håper hun at mange bruker 
anledningen og gir bort plata 
til jul!

Kristin ønsker svært gjerne 
at hennes historie kan opp-
muntre andre til å tjene med 
de nådegavene de selv har, 
også om omstendighetene ikke 
alltid er slik en skulle ønske.

- Jeg har akkurat skrevet 
en sang om å leve ved nåden, 
så kanskje blir det ei plate til, 
smiler Kristin.

n Bladet FOLK 
folk@krinet.no

Kristin Solheim debuterte med albumet «No ordinary 
day» i sommer. Lekent og lett synger hun ti selvskrevne 
sanger. Med seg på plata har hun et knippe av Norges 
beste musikere. Tekstene er velformulerte og er full- 
spekket av Guds eget ord og bibelske sannheter.  
Melodiene ligger godt i øret, men har nye og spennende 
vendinger. Sjangeren er pop og jazz.

Vi er mange som ikke kan få fullrost cd’en nok. Trenger 
du gode gavetips? Lengter du etter å bli oppbygd og 
styrket i troen, mens du kjører til og fra jobben? –Eller 
mens du tar oppvasken og leker med barna? Eller 
ønsker du å gi venner og familie Guds ord?
I så fall har jeg et råd. Kjøp denne plata! 
– Skrevet av Rita Ørnes

Du kan få en prøvesmak på  
www.kristinsolheim.com

1 CD: 159,–    10 CD: 149,– pr.stk
(Veil. 179,- pr stk)

BOKKIOSKEN.NO

BOKKIOSKEN.NO

Kristin SolheimNO ORDINARY DAY
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tema:  Jesu disippel

me må la Ordet få forma 
eit liv i oss som samsva-
rer med den verda Gud 
har skapt og den frelsa 
han har gjort ferdig i 
Kristus. 

Kvar morgon ser eg meg 
i spegelen når eg vaskar 
meg og gjer meg klar 

til å møta ein ny dag. Eg må 
vera trygg på at eg er rein og 
velstelt før eg er saman med 
andre menneske. Eg må vita 
at eg er slik eg ynskjer å vera, 
at det ytre samsvarar med min 
indre identitet og forståing av 
koss eg er og ser ut.

Gud har gjeve oss Ordet 
som ein spegel som viser oss 
kven me er i Jesus Kristus. Eg 
treng å spegla meg i Ordet kvar 
dag, for å minna meg sjølv på 
koss eg ser ut i Jesus, så eg ikkje 
gløymer kven eg verkeleg er 
og ser meg blind på det veike 
menneske eg er i meg sjølv 
skilt frå Kristus.
Ordet frå Gud er ein spegel 
som viser meg kven eg er. Når 
eg ser inn i Herrens spegel, ser 
eg Guds herlegdom, og vert 
omlaga til det same bilete. Den 
Heilage Ande let Ordet frigjera 
nytt liv i meg, så eg vert meir 
meg sjølv, -slik eg er meint å 
vera i Han.

Ordet hjelper meg å halda 
fast på identiteten min i 
Kristus, så livet mitt kan vera 
fylt av Anden og eg kan vera 
ein brennande læresvein. 
Ordet gjev meg håp trass i 
alle manglar på menneskelege 
føresetnader til å lukkast. Når 
me tek Ordet inn i det verke-
lege livet vårt og slepp det laus 
i tankar og sinn, vert Jesu liv 
frigjort i oss. Ordet gjev oss 
helse og heilskap, vitalitet og 
venleik, visdom og von, så me 

kan leva eit heilagt liv i tru og 
kjærleik.

Ordet hjelper oss å røra ved 
og samverka med det verkelege 
livet i både den synlege og usyn-
lege verda: Kristusrøyndomen 
og Gudsnærværet. Ordet er 
det viktigaste midlet for å få 
oss inn i det som er, kva Gud 
er og gjer i oss og rundt oss. 
Me må la Ordet få forma eit 
liv i oss som samsvarer med 
den verda Gud har skapt, den 
frelsa han har gjort ferdig i 
Kristus, og det fellesskapet av 
dei heilage han har ført saman 
ved Den Heilage Ande. Gud 
let krafta i Ordet trengja inn i 
heile livet vårt for å skapa eit 
vent og vakkert liv som viser 
seg i gode gjerningar.

et denne boka!
Profetar, i både Det gamle og 
nye testamentet, fekk denne 
oppmodinga: ”Et denne 
boka (Esek.2,8; 3,3; Jer.15,16; 
Op.10,9-10)! La boka trengja 
inn i dei inste kjenslene dine 
og skapa tæl i deg. La orda 
i Skrifta strøyma gjennom 
blodårene dine. Tygg på desse 
orda, svelg dei, fordøy dei, og 
la dei verta til musklar, sener 
og bein. La Ordet verta kjøt og 
blod i eit heilagt liv i kvarda-
gen!”

Desse profetane levde i ei 
tid som likna på vår tid. Det 
er ei tid med eit stort press til 
å leva etter andre tekstar enn 
dei Gud har gjeve oss i Bibelen. 
Dietten av Guds ord for desse 
profetane kom til dei i setnin-
gar med skræmande styrke, i 
likningar og bilete som gjorde 
meininga skinande klar. Ordet 
frå Gud hjelpte dei til å leva eit 
profetisk liv i modig liding og 
sette dei i stand til å halda eit 
klart fokus så dei kunne over-
vinna store prøvingar.

Kristne i dag står i fare for 
å gje etter for den utbreidde 
tilsidesetjinga av Guds ord i 
Bibelen, og byta Ordet ut med 
den postmoderne teksten frå 
våre eigne opplevingar, kjen-
sler, ynskje og trong. Tekstane 
frå den travle og hektiske tida 
me lever i pressar oss på alle 
kantar gjennom fargerike 
og skrikande annonser, tab-
loidoverskrifter i feite typar og 
all slags bilete av krig, terror-
isme, hungersnaud og natur-
katastrofar frå heile verda.

Dei enkle tekstane i Bibelen 
vil utfordra oss til å lytta til 
ein annan røyndom enn den 
me ser i kulturen rundt oss. 
Utfordringa i dag er meir enn 
nokon gong å kunna roa ned 
for å kunna høyra Guds røyst. 
Berre ved å ta Guds ord til 
oss med hjartet vil me få eit 
fotfeste i livet som vil hjelpa 
oss til å ikkje verta overvelda 
eller lamma av alle dei sterke 
inntrykka frå den postmoderne 
kulturen.

Det stadig veksande kravet 
til effektivitet skaper stress på 
arbeidsplassen. Til og med dei 
mange fritidsaktivitetane til 
barna legg press på foreldre 
som må køyra dei hit og dit. 
Det handlar om å finna fred og 

ro i sjela og ikkje verta fanga 
i det hektiske jaget som kjen-
neteiknar tida og samfunnet 
me lever i. Ein ting er nødven-
dig, å sitja ved Jesu føter kor 
me grunnar på orda hans, og 
vert forma til å likna på han.

Å finna ro, overflod av liv 
og forfrisking i det indre men-
neske i ein travel kvardag er ei 
utfordring for dei fleste i dag. 
Veldig mange av oss kjenner 
på tidsklemma. Me møter så 
mange krav i familien, på ar-
beidsplassen og til og med i 
det kristne fellesskapet. Det 
er så mykje me skulle ha gjort 
at me har utvikla ein hektisk 
livsstil med lita tid for ro og et-
tertanke. Dei mange røystene 
i dei multikulturelle samfunna 
våre distraherer og forstyrrar 
oss i å finna Den heilage.

Me må slåss for å la Guds 
ord vera retningsgjevande 
for kvardagslivet vårt. Me må 
innsjå at Bibelen openber-
rar Guds plan og vilje for oss. 
Denne openberringa er nød-
vendig og grunnleggjande 
for forståinga av oss sjølve og 
utviklinga vår som menneske. 
Den personlege openberringa 
som kjem til oss gjennom 
Bibelen fortel oss kva det in-
neber å leva som menneske 
skapt i Guds bilete.

Når me et Guds ord på ein 
slik måte at me let det verta 
ein del av oss, slik at det sit i 
nervane våre, refleksane våre 
og fantasien vår, vil me veksa 
i samsvar med det Ordet som 
er planta i oss av Livsens Ande. 
Då vil me finna oss sjølve i 
Kristus, ha vår identitet i han 
og leva det nye livet i Anden.

Kristne menneske et Guds 
ord. Dei nærer seg av Skrifta 
som skaper tru i dei. Bibelen 
styrkjer det kristne fellesska-
pet slik mat styrkjer kroppen. 

Forma av Ordet

Gud har gjeve oss 
Ordet som ein spe-
gel som viser oss 
kven me er i Jesus 
Kristus. Eg treng å 
spegla meg i Ordet 
kvar dag, for å min-
na meg sjølv på koss 
eg ser ut i Jesus
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Me tek Guds ord opp i oss. Me 
tek det inn i livet vårt på ein 
slik måte at det fører til kjær-
lege gjerningar på alle område 
i samfunnet. Me tek imot ord 
frå Den Heilage Ande i vårt 
inste menneske så orda vert 
bygd inn i oss og vert ein del 
av oss. Ordet frå Gud skaper 
identitet, rytme og førestellin-
gar som vert levd liv i kjærleik, 
lydnad og bønn.

Eg lever ikkje av brød   u

åleine
Eg lever ikkje av sol   u

og ferie åleine
Eg lever ikkje av jordbær   u

og fløyte åleine
Eg lever ikkje av te   u

og kaker åleine
Eg lever ikkje av    u

materielle ting åleine
Eg er eit menneske difor  u

treng eg meir
-enn mat og underhaldning u

Ordet frå Gud held   u

meg i live
Dei orda som går ut frå  u

Guds munn, trøystar og 
styrkjer meg
Ordet frå Gud fornyar meg u

Når eg finn Guds ord  u

mettar og forfriskar  

det meg,
Det fyller meg med fryd   u

og glede,
og gjer meg sterk i trua. u

ta tid til å grunna på Ordet
Kristne menneske har gjen-
nom alle tider funne indre 
styrke ved å vera stille for Guds 
åsyn og grunna på Kristus som 
er Ordet. Ved å venda seg til 
Gud og venta på han finn me 
ny kraft i trua og frisk vissa i 
håpet. I stilla og tillit skal vår 
styrke vera, 
seier Guds 
ord.1

Eg har 
fått mange 
s p ø r s m å l 
om koss ein 
kristen kan 
leva i stadig 
fornying av 
sinnet og 
vera forfriska i si tru. Å leva i 
Ordet og Anden, er det enkle 
svaret. Det handlar om å van-
dra med Gud og ikkje jaga 
gjennom livet i jakt på nyting 
eller framgang. Det er å grun-
na på Ordet og leva i eit nært 
fellesskap med Gud. Det er å 
lesa Bibelen under bønn, og 

henta ordet fram att, tyggja og 
smaka på det gjennom dagen, 
og samtala med Gud om det 
han har sagt. Å lesa Bibelen på 
ein kristen måte er deltakande 
lesing, der me ikkje berre les 
gjennom ein tekst, men let tek-
sten lesa oss og forma identitet 
og karakter i oss. Det handlar 
om å la Ordet verta eitt med 
oss, så det får frigjera Guds liv 
i oss.

Å grunna på Ordet kan sa-
manliknast med å tyggja drøv. 

S k i l n a d e n 
på å lesa og 
det å grunna 
på ordet, er 
like stor som 
skilnaden på 
det å helsa på 
ukjente folk og 
det å snakka 
djupt saman 
med ein venn. 

Når vi tygg drøv på Ordet går 
vi inn i samtale og fellesskap 
med Gud, det er mykje meir 
enn ei kort helsing!

Når vi granskar Bibelen 
bruker vi intellektet vårt, 
medan vi bruker hjarte og 
munn når vi mediterer. ”Den 
rettferdige talar visdom, rett er 

det som kjem frå hans munn. 
Han har Guds lov i sitt hjarta, 
og hans steg er alltid støe” 
(Sal.37,30-31). Den rettferdige 
har Guds ord i hjarta sitt og 
gjentek ordet og mumlar det 
for seg sjølv. Å meditera er å 
småsnakka med seg sjølv og 
Gud, det er å drøsa2 om visdo-
men i Ordet. Då er Ordet heile 
tida i tankane mine og eg seier 
det oppatt og oppatt til meg 
sjølv. 

Eg smattar og smakar på 
Ordet. Eg snur og vender på 
det og let det koma til meg på 
nye måtar frå nye vinklingar. Eg 
snakkar meg sjølv inn i Ordet 
og Ordet inn i meg. Det er ein 
vedunderleg sirkel der Ordet 
går frå munn til hjarte, og 
frå hjarte til munn. Gjennom 
meditasjon vert Ordet person-
leg for meg.

n erling thu 
et@krinet.no

1  Jes.30,15
2  prata

Når vi tygg drøv på 
Ordet går vi inn i  
samtale og fellesskap 
med Gud, det er 
mykje meir enn ei 
kort helsing!

kjøp erlings bok og Cd  
om dette emnet
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Ved å venda sinn og 
tankar mot Kristus får 
me eit heilt nytt pers-
pektiv å orientera oss 
ut frå.

Eg har funne stor hjelp i 
livet gjennom stadig å 
grunna på identiteten 

min i Kristus. Bibelen forn-
yar og forfriskar meg når eg 
tek imot Ordet i hjartet. Når 
eg grunnar på kva Gud har 
gjort for meg i Kristus vert 
eg styrka. Når eg grunnar 
på Guds ord, viser Gud meg 
kven eg er i han. 

Orda i Bibelen er ikkje 
tomme ord. Dei er ånd og liv. 
Dei formidlar liv og mein-
ing. Dei frigjer livskraft og 
kreativitet. Dei skaper vakre 
menneskehjarte. Dei får oss 
til å stråla i nådeglans. Dei 
frigjer glede og venleik. Dei 
gjer oss gode og snille. Dei 
formar oss i Jesu Kristi her-
lege bilete!

Når eg mediterer på Guds 
ord og kven eg er i Kristus, 
går eg ofte gjennom fem 
fasar. Først grunnar eg på 
koss Jesus Kristus er levande 
tilstades i Guds ord fordi 
han er Ordet. Eg tenkjer på 
koss han kjem til meg gjen-
nom Ordet og frigjer nytt liv 
i meg. 

Ordet og Anden nyskaper 
meg, 
formar meg på ny og på ny 
etter Guds bilete, 
til eit liv i rettferd og sann 
heilagdom.
Ordet og Anden tek meg frå 
tru til tru, 
frå kraft til kraft, frå herleg-
dom til herlegdom

I den andre fasen grunnar 
eg på koss Ordet skaper 
tru og syner meg min 

sanne identitet i Kristus. Alt 
Guds ord seier han har gjort 
for meg i Kristus,
er evig realitet1 som ikkje 
kan gjerast om men skal 
berre levast ut

Kristus er min visdom,  u

han lærer meg å leva vist
Kristus er mi rettferd, han  u

gjev eit sunt og godt liv
Kristus er mi helging,  u

heile livet mitt er vigd til 
han
Kristus er mi utløysing,  u

eg er fri frå alle synde-
band
Eg har lagt av det gamle  u

mennesket -med alle dei 
gjerningane det gjer
Eg har ikledt meg det  u

nye mennesket -som 
støtt vert fornya etter 
Skaparens bilete -uttrykt 
i Jesus Kristus, Guds Son
No lærer eg han meir å  u

kjenna dag for dag
Dette er det evige livet, å  u

kjenna den einaste sanne 
Gud og den han sende, 
Jesus Kristus

I den tredje fasen medite-
rer eg på Guds frelsan-
de verk gjennom Jesus 

Kristus på krossen og kva 
han gjorde for oss gjennom 
hans død og oppstode. 

Eg er rettferdig for Gud, u

ikkje på grunn av eigne  u

gjerningar 
men på grunn av det  u

Jesus gjorde for meg!
Gud har sagt meg rettfer- u

dig fordi eg trur på Jesus!
Han vart overgjeven til  u

døden for mine synder
og han vart oppreist så  u

eg skulle verta rettferdig 
for Gud!
Kristus vart gjort til synd  u

for meg,
så eg skulle verta rettfer- u

dig for Gud i han!
No kan eg sjå Gud inn i  u

auga
utan kjensle av skam  u

eller skuld
No kan eg stå for Guds  u

åsyn utan fordømming
utan kjensle av mindre- u

verd
utan å kjenna meg syn- u

dig og uverdig
No kan eg sjå Gud inn i  u

auga og smila!
Eg er rettferdig for  u

Gud, på grunn av Jesus 
Kristus!

I fjerde fase grunnar eg på 
tekstar som hjelper meg 
å sjå meg sjølv som ein 

ny skapning i Kristus. 

Fordi eg er i Jesus Kristus,  u

er eg ein heilt ny skap- u

ning
Det gamle er borte, alt  u

har vorte nytt!
Eg har fått ein heilt ny  u

identitet i Kristus
No kan eg leva eit heilt  u

nytt liv
Fortida kastar ikkje skug- u

ge lenger
Det dårlege ryktet mitt er  u

tel ikkje meir
Det einaste som tel u

er at eg er ein ny skap- u

ning!

Grunna på identiteten 
din i Kristus
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Den femte fasen er 
lovsong og tilbe-
ding av han som 

fyller heile livet mitt med sitt 
vedunderlege nærvær.

Velsigna vere Herren! u

Han er bak meg og fram- u

føre meg
Han er over meg og  u

under meg
Han er med meg og i  u

meg
Han er alltid ikring meg u

Han er på venstre og på  u

høgre side
Han er hjå meg når eg  u

står opp om morgonen
Han er hjå meg når eg  u

legg meg om kvelden
Han er med meg når eg  u

går til arbeid
Han er med meg når eg  u

kjem heim att
Han er med meg på  u

skulen
Han er med meg på  u

torget
Han er med meg på toget u

Han er med meg i flyet u

Han er med meg i alt   u

eg gjer
Han slepper meg ikkje og  u

går ikkje frå meg!
Velsigna vere Herren! u

Eg vert aldri ferdig med 
den kristne identite-
ten min. Det er ein 

livslang utforsking av kven 
eg er i Kristus og kva han har 
gjort for meg. Når eg lærer 
Jesus Kristus betre å kjenna, 
lærer eg meg sjølv betre å 
kjenna! Å fylgja etter Jesus 
er eit liv i livslang læring, 
vokster og utvikling.

n erling thu 
epost

1  røyndom

kjøp erlings bok og Cd  
om dette emnet

Støtt arbeidet Tone 
og Noralv Askeland 
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 takk-
nemlige for alle som gir trofast til helsepro-
grammet 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 for-
skolen 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 foreldrene om å operere henne i 
april. For 2000 kroner kan vi hjelpe Alona til 
et helt nytt liv."    

Bli fast giver

Bankkonto:  
3632 52 58033

 
Eg vert aldri ferdig 
med den kristne 
identiteten min. 
Det er ein livslang 
utforsking av kven  
eg er i Kristus og 
kva han har gjort 
for meg

www.krinet.no
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