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LeDeR

Hva	er	kjærlighet?
et	av	de	store	stridstemaene	i	
Norge	dette	året	har	vært	regje-
ringens	forslag	til	ny	ekteskaps-
lov.	Forslaget	har	skapt	sterke	
reaksjoner,	og	det	har	demon-
strert	denne	regjeringens	ønske	
om	å	bevege	samfunnet	bort	fra	
en	kristen	påvirkning.	

Det er en bevisst politikk å skape et sam-
funn der klassisk kristen tenking ikke 
lenger preger samfunn, skole og media. 
Dette gjøres blant annet ved å omdefi-
nere betydningen av ord. Ord som ekte-
skap. Eller enda mer fundamentalt: Hva 
betyr ordet kjærlighet? 

Gud har vist oss hva kjærlighet er ved 
å gi. Han gav det kjæreste han hadde, 
Jesus Kristus. Derfor er det beste syno-
nymet for kjærlighet å gi. 

Ut fra dette perspektivet vil vi i dette num-
meret av FOLK skrive om ekte kjærlighet. 
Bibelen handler om kjærlighet fra første 
til siste side. Denne boka som har løftet 
folk ut av fattigdom og urett i århundrer, 
er suveren i å fortelle oss om kjærlighet. 

Bibelen lurer ikke folk til å tro at det å 
følge sine lyster og lidenskaper er kjær-
lighet. Den selger ikke billige løsninger 
for å sikre seg en pen gevinst i rekordfart. 
Den viser oss at det finnes en bedre veg 
der kjærlighet kan leves og erfares uten 
skadelige bivirkninger. En kjærlighet som 

varer. Vi vil ikke fortelle deg løgner om 
at umiddelbar behovstilfredsstillelse er 
helt greit så lenge det ikke skader andre 
i øyeblikket. Vi vil vise deg en bedre veg, 
en veg som heter trofast kjærlighet der 
en kan leve i varme relasjoner i ekteska-
pet, familien, menigheten og i samfunnet 
livet ut. Et liv som ikke er for de spesi-
elt interesserte eller de med en spesiell 
sterk karakter, men et liv som alle kan 
få erfare. 

Dette er gode nyheter i en verden som 
opplever smerten, uretten og sviket i rela-
sjonsbruddene i ekteskapet, i familien, 
mellom slekter og venner. Kostnadene 
av det holder på å vokse oss over hodet, 
og tragediene formidles daglig i media. 
Og tilsynelatende er politikerne hjelpe-
løse fordi det er umulig å bevilge seg ut 
av det med penger.

Bibelen bruker ordet pakt om dette fan-
tastiske livet i kjærlighet som Jesus gir 
til alle som vil ta imot. Ordet pakt er for 
mange et fremmedord, men vil bli mer og 
mer aktuelt i tiden framover. I artiklene 
i bladet vil vi belyse ulike sider av hva 
ekte, trofast kjærlighet er og betyr i vår 
hverdag. Når du har lest bladet, tror vi 
du blir en av de som forstår ordet pakt 
og selv lever i trofast kjærlighet i dine 
relasjoner.

n terje	Dahle
tedahle@online.no

Denne boka som 
har løftet folk ut 
av fattigdom og 

urett i århundrer, 
er suveren i 

å fortelle oss 
om kjærlighet. 

Bibelen bruker ordet pakt 
om dette fantastiske livet i 
kjærlighet som Jesus gir til 

alle som vil ta imot.
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Ekteskapet er et profetisk bilde på for-
holdet mellom Kristus og menigheten. 

”Elsk hverandre” handler om adferd, 
ikke følelser. Bibelen sier lite om hva 
kristne burde føle for hverandre.

Å gjera pakt med andre menneske er 
noko naturleg og godt – det samsvarer 
med Guds biletet i oss. 

      -	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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med ryggrad

 L iv og Odd sitter i den 
hyggelige stua hjemme i 
Stokke, og forteller fra sitt 
    liv. Vesterålsdialekten 

deres klinger like rent. Liv 
svarer på spørsmål om hvor-
dan de har klart å beholde 
dialekten sin: ”Jeg bestemte 
meg da jeg flyttet til Oslo som 
16-åring at ingen der hjemme 
skulle få grunn til å si at jeg 
hadde ”vært i Oslo og spist 
frokost”! Dialekten min skulle 
jeg beholde, og slik ble det. ”

Livet	sammen
Liv og Odd har holdt sammen 
lenge; det har startet på sitt 
sjette tiår sammen. Første 
gang de møttes var i et bryllup 
på Sortland. Det ble kjærlig-
het ved første blikk for Odd. 
Etter festen gikk de gatelangs 
og stoppet foran et utstillings-
vindu. Der hang det en lekker, 
blå taftkjole. ”Denne kjolen 
skal du få når vi forlover oss!”, 
slo Odd fast. For å være sikker 
på at ingen andre kjøpte kjo-
len før ham, handlet han raskt. 
Uka etter kjøpte han den, og 
på forlovelsesdagen en måned 
seinere hadde Liv på seg en ny, 
blå taftkjole! Bryllupsreisen de 
la ut på, gikk verden rundt. 
Ikke som turister på et crui-
seskip, men hun som vaske-
ripike, han som pumpemann 

- på en tankbåt! Formålet var 
å tjene penger til hus, sam-
tidig som de fikk oppleve 
masse spennende og eksotisk. 
Minnene etter denne turen er 
fremdeles noe som fyller dem 
med glede og begeistring. Liv 
hadde et nytestamente med 
seg på turen. Odd leste fra 
Bergprekenen. Det gjorde dypt 
inntrykk. Han foreslo for Liv at 
de burde bli kristne. Han vis-
ste at dette ikke var helt frem-
med for Liv, for hun hadde 
vært kristen før. Nå fikk hun 
be, hun som kunne det, mente 
han. Jo da, Liv ba, og de satt en 
stund og ventet spent på hva 
som kom til å skje. Men, det 
skjedde ikke noe spesielt – ikke 
før 12 år seinere! 

Frelse
Liv og Odd hadde bosatt seg 
i Stokke etter en periode i Mo 
i Rana. En formiddag som-
meren 1972 ble Odd invitert 
med på et møte i Jotunhallen 
i Sandefjord. Der opplevde 
han tydelig Guds nærvær, og 
ønsket å bli frelst. Men det gikk 
jo ikke, siden det var et for-
middagsmøte! Frelst ble man 
nemlig bare på kveldsmøtene. 
Så Odd ville ta med seg Liv 
og gå på kveldsmøte. Men det 
gikk heller ikke – for da fikk de 
besøk…! De rakk så vidt slut-

ten av møtet, og fikk merket seg 
denne pastoren som så ut til å 
ha med Gud å gjøre. Da denne 
mannen noe seinere skulle ha 
et møte på Sion i Stokke, trop-
pet Odd opp – og ble endelig 
frelst! Det skapte sjokkbøl-
ger blant vennene deres da 
de hørte at Odd hadde blitt 
frelst, og at han hadde tømt 
ut flere flasker med sprit! En 
del av vennene trakk seg vekk. 
Men en alkoholiker som Odd 
vitnet for på gata ble nysgjer-
rig. Odd inviterte ham med på 
møte samme kveld. Liv fikk 
vente, tenkte Odd. Det hastet 
mer med denne mannen. Liv 
kunne bli frelst seinere, mente 
han. Hun hadde jo hele livet 
foran seg. ”Akkurat så typisk 
han Odd!” ler Liv når han for-
teller dette. 

Samhold
”Kjærlighet handler ikke om 

å være like og enige om alt, 
men å lære å like hverandres 
ulikheter – elske fram det beste 
i hverandre. Det er en del av 
ektepakten vi har inngått. De 
sidene ved din ektefelle som 
du gir mest oppmerksomhet, 
det er de sidene som kommer 
til å vokse. Så da er det jo mye 
opp til oss selv hva vi vil ha mer 
av”, sier Odd, og smiler til Liv. 
Hun nikker. ”Vår holdning fra 
dag én har vært at vårt ekte-
skap skal være livslangt. Det 
har vært vårt viktigste valg! 
Dette var en holdning vi hadde 
også før vi ble frelst, men med 
frelsen kom det en ny dimen-
sjon inn i denne beslutningen. 
Den Hellige Ånd gir oss vei-
ledning og hjelp i hverdagen, 
og i møte med mennesker”, 
sier hun. Uten å vite det lærte 
Liv og Odd noe grunnleggen-
de om pakt allerede da de som 
6-åringer begynte å arbeide på 
nabogårdene, og da de som 
15-åringer måtte flytte hjem-
mefra. Barndommen kunne 
være ganske tøff den gan-
gen. Samholdet i familien var 
preget av utholdenhet, vilje, 
glede, oppfinnsomhet. De 
lærte seg at det ikke nyttet å gi 
opp, selv om ting var vanske-
lig. Dette fikk de bruk for i sitt 
eget ekteskap. Travelheten til 
Odd holdt på å drive dem fra 

med ryggradmed ryggradmed ryggradmed ryggradmed ryggradmed ryggradmed ryggradmed ryggrad
Kjærlighet

Og litt om en blå kjole

Vår holdning fra
dag én har vært at 
vårt ekteskap skal 
være livslangt. 
Det har vært vårt 
viktigste valg!

På menyen:  
Åpne armer. Livs varme smørbrød. Odds nybakte lomper. En spennende livshistorie.  
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Navn: Liv og Odd Løymen

Født:  1935 og 1934 i Vesterålen

status:  Gift i 49 år

Frelst:  Siden høsten 1972

Barn:  Anja (46 år), Frank(36 år)

 og Hanne Lill(33 år)

Barnebarn:  Maja Elise og 

 Håkon Andreas

Yrke: Besteforeldre heltid

Bosted: Stokke de siste 42 år

hverandre. Han var ikke alltid like 
god på prioritering av heimen. Liv 
smiler underfundig. ”Tja, når Odd 
ikke hørte på det jeg sa om at han 
var altfor travel, tok jeg meg en 
kveldsjobb på Findus for å tvinge 
ham til å bruke mer tid sammen 
med barna”, sier hun. ”Når jeg var 
borte, måtte jo han være hjemme”. 
Det ble lange arbeidsdager for 
Liv. Men byggmester Odd skjønte 
tegninga. I løpet av kort tid avvi-

klet han sitt eierskap i et trykkeri, 
og også ansvaret for 20 ansatte. 
Situasjonen for familien Løymen 
ble betraktelig lettere. ”Vi håper at 
det holder” – holdningen er som 
en gift for de gifte, mener Liv. ”Å 
slippe inn en slik tanke er å be om 
trøbbel, fordi det indirekte åpner 
for et samlivsbrudd. Utfordringer 
vil alltid komme. Forskjellen på 
fiasko og suksess ligger i hvordan 
man møter disse utfordringene. 

Diskusjonene kunne gå ganske 
friskt, men gjennom dem kunne vi 
også finne gode løsninger. Råd og 
hjelp fra andre kunne også noen 
ganger være nødvendig. Viljen til å 
holde sammen er det viktigste, da 
gjør man det som er nødvendig”, 
mener Liv.

n Synnøve	og	Lasse	tretteteig
lasse@tretteteig.no

Kjærlighet handler ikke om å være like og enige om alt, men å (…) elske 
fram det beste i hverandre. Det er en del av ektepakten vi har inngått.
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ekteskapet	
–	Guds	ide!

Gud	 er	 opphavet	 og	
arkitekten	 for	 hele	
skaperverket.	 Familie	
og	 ekteskap	 er	 hans	
ide,	derfor	er	han	den	
eneste	som	virkelig	har	
rett	 til	 å	 definere	 hva	
ekteskapet	er.	Han	har	
opphavsretten!

Ekteskapet skulle være kronen 
på skaperverket; et skaperverk 
som skulle uttrykke hans him-
melske rike på jord. Både Guds 
paktsløfter og hans gode her-
redømme skulle komme til 
uttrykk gjennom ekteskap og 
familieliv etter Guds standard. 
Idealet og forbildet for forhol-
det mellom mann og kvinne i 
ekteskapet, tar ikke utgangs-
punkt i våre behov, men i et 
himmelsk forhold mellom 
Jesus og menigheten1. Det er 
fantastisk at dette fremdeles 
er Guds intensjon i en fallen 
verden. 

Forvrengning	fører	
til	forvirring
Vi lever i en tid hvor de fleste 
folk og politikere ikke fryk-
ter Gud. Guds standard for-
vrenges, og samfunnet føres 

stadig lenger inn i forvirring. 
Ekteskapet er Guds ordning, 
og er forbeholdt én mann og 
én kvinne som inngår pakt 
for å leve sammen etter Guds 
ordning. Den som frykter 
Gud vil aldri godta den ”so-
sialdemokratiske kjønnsfor-
virringen” vi er vitne til i dag. 
Holder man ikke ekteskapet 
i ære som Guds ordning, så 
deltar man i et opprør mot 
denne, og rammes dermed av 
Guds dom – selv om politik-
ere aldri så mye godkjenner 
det. Det er ingen plass for 
forhold mellom to av samme 
kjønn, eller samboerskap mel-
lom kristne. Satans opprør var 
nettopp rettet mot Guds ordn-
ing – Guds rett til å bestemme 
spillereglene. Hans krav er at 
ekteskapet skal holdes i ære 
av alle2. 

Pakt,	ikke	kontrakt
Ekteskapet er den mest kjente 
av mellommenneskelige pak-
ter. Det var Guds ordning for 
samlivet mellom mann og 
kvinne helt fra begynnelsen av. 
Ekteskapet er en pakt der mann 
og kvinne gir seg til hveran-
dre3. Kristne som lever i en slik 
pakt vil oppleve gode ekteskap 

der skilsmisse er utenkelig. 
Ektepakten er jo et profetisk 
bilde på forholdet mellom 
Kristus og menigheten; du kan 
aldri skille dem fra hverandre! 
Det bibelske ekteskapet er 
bygget på pakt, ikke kontrakt. 
Pakt er kjærlighet i praksis, 
slik Jesus demonstrerte det for 
oss. Mennesker inngår kon-
trakter som sikkerhet dersom 
noe går galt. En bibelsk pakt 
er derimot en guddommelig 
overenskomst som bygger på 
gjensidig tillit og overgivelse, 
og hvor begge parter er innstilt 
på gjensidige personlige offer 
for å oppfylle pakten. Guds 
pakt har sitt utgangspunkt 
i Guds vesen, og er uttrykk 
for hans kjærlighet og trofas-
thet. På grunn av stor svikt i 
forkynnelse og opplæring av 
kristne, står mange i dag uten 
noen forståelse for hva pakt 
er. Mange kristne ektepar vet 
ikke helt hva ektepakt etter 
Guds ord innebærer. De har 
adoptert samfunnets tolkning 
av sitt forhold. 

Varme	og	glede
Noen av våre mest dyrebare 
opplevelser får vi i relasjonene 
med våre familiemedlemmer. 

Tenk bare på julekvelden, det 
å sitte sammen rundt peis-
en en kald vinterkveld, eller 
samvær på ferier eller turer. 
Opplevelsene våre blir både 
rikere og bedre fordi vi deler 
dem med mennesker vi el-
sker og stoler på. Samtidig er 
det også sant at ”livets største 
skuffelser skjer i de nærmeste 
relasjonene”. Vi har ofte sagt 
at vi lett kan såre dypest dem 
vi elsker mest. Hvorfor er det 
slik? Når vi utvikler dype relas-
joner, gjør vi oss også sårbare 
for mulige skuffelser og sår. 
Som en beskyttelse mot å bli 
såret, kan noen forsøke å kon-
trollere eller manipulere andre. 
Den bibelske modellen under-
trykker imidlertid verken kvin-
nen eller mannen. Det handler 
om å utvikle et team der man 

Mange kristne ekte-
par vet ikke helt hva 
ektepakt etter Guds 
ord innebærer. 
De har adoptert 
samfunnets tolkning 
av sitt forhold.
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sammen gjør hverandre gode, 
og hjelper hverandre til å ut-
føre Guds vilje. Guds gode 
ordning for ekteskapet er at 
mannen skal være hode i fam-
ilien4. Mannen og kvinnen er 
likeverdige5, men de har ulike 
funksjoner6. I ekteskapet blir de 
to ett kjød7 (dele de seksuelle 
gledene), og blir et nytt team 
hvor mannen tar på seg ansva-
ret med å lede teamet. I dette 
teamet enten vinner eller taper 
man sammen. Guds vilje er at 
mannen skal være en tjenende 
leder slik Kristus viste oss med 
sitt eksempel. Mannen, som 
”hode” i familien, skal elske og 
tjene sin hustru8. Hun under-
ordner seg mannen sin9, og ut-
trykker Guds orden som en del 
av lederteamet i familien. Dette 
bringer inn en fantastisk fred 

og harmoni, der både kvin-
nen og mannen lever i Guds 
velsignelse. Denne modellen 
bygger på nåde, og avhenger 
av ydmykhet fra alle parter. 
Barna får vokse opp og kjenne 
Guds autoritet og kjærlighet 
formidlet gjennom far og mor. 

mer	lik	Kristus
Hensikten med ekteskapet er 
at vi skal bli dannet mer og mer 
lik Kristus. Mannen underord-
ner seg Kristus, og representer 
dermed ham i familien som 
”Guds bilde og ære”10. Mannen 
kan ikke bringe ære til seg selv; 
hans ære er synlig i hustruen. 
Når en kvinne underordner 
seg sin mann, begynner hun 
å reflektere Kristi vesen fordi 
kvinnen er mannens ære11. Vi 
lever ikke for oss selv, men for 

Kristus. Etter som vi blir mer 
og mer lik Kristus, vil vi elske 
og respektere hverandre på 
den rette måten. Ekteskapet er 
som nevnt et bilde på forhol-
det mellom Kristus og menig-
heten. Et kristent ektepar som 
har en lavere standard enn 
dette, svikter dermed Guds 
plan med sine liv. Der er ingen 
unnskyldning for mannen å 
trekke seg unna det tjenende 
lederansvaret i hjemmet, eller 
for kvinnen å unngå en sann 
underordning. Gud gjenreiser 
i dag sin menighet. Han vil 
få mange gode ekteskap som 
demonstrerer forholdet mel-
lom Kristus og menigheten 
midt i en opprørsk og forvirret 
verden.

n Noralv	askeland
noralva@online.no

1	  Ef.1,22-33
2	  Hebr.13,4
3	  Malaki 2,14
4	  Ef.5,23 og 1.Kor.11,3
5	  Gal.3,28
6	  1.Pet.3,1-7
7	  Ef.5,31
8	  Ef.5,25 og 1.Pet.3,7
9	  Ef.5,22 og 1.Pet.3,1
10	 1.Kor.11,7
11	 1.Kor 11,7

Ekteskapet er et profetisk bilde på forholdet 
mellom Kristus og menigheten. 
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er	du	villig	til	å	forplikte	deg?

en	venn	av	meg	skulle	
til	gullsmeden	og	skaffe	
seg	 forlovelsesringer.	
Ringene	 var	 plukket	
ut,	 men	 inskripsjone-
ne	manglet.	Når	dama	
bak	disken	spurte	hva	
det	skulle	stå	 inni	rin-
gene,	 svarte	 han	 spø-
kefullt:	«Foreløpig	din».	
Bemerkningen	 tok	 en	
av	vår	tids	utfordringer	
på	 kornet:	 Skepsisen	
mot	å	forplikte	seg.	

Forpliktelse er et ord mange 
forbinder med noe negativt. 
Samfunnet preges av idealer 
som frihet og uavhengighet. 
Å låse seg til andre, fører til at 
vår høyt elskede frihet blir inn-
skrenket. Symptomene ser vi 
også blant kristne, blant annet 
gjennom ”menighetsshopping” 
og samboerskap i stedet for 
ekteskap. Gud tegner et annet 
bilde av forpliktelse: Lykken i 
livet er å forplikte seg.

Å	forplikte	seg	til	Gud
Når vi leser i Bibelen, ser vi 
at Gud er opptatt av å inngå 

pakter med mennesker og fol-
keslag. Guds måte å etablere 
relasjoner på, var å fastsette 
trygge og uttalte rammer som 
begge parter kunne forholde 
seg til. Skikken med å inngå 
forpliktende avtaler mellom 
mennesker og folkegrupper 
finner vi i hele Bibelen. Siden 
vi er skapt til å ligne Gud, vil 
det å forplikte seg til kjærlighet 
være naturlig for oss. Samtidig 
kan det være en pris å betale. 
I Daniels bok finner vi en his-
torie om babylonerkongen 
Nebukadnesar som forlangte 
at alle skulle tilbe billedstøtten 
han laget. Nesten alle de ulike 
folkegruppene i babylonerriket 
valgte minste motstands vei, 
og kastet seg ned for den nye 
avguden. Mange jøder valgte 
imidlertid å holde seg til sin 
Gud, selv om det kostet livet. 
Også i vår tid kaller Gud på 
mennesker til å forplikte seg til 
Ham, og stå for det Han sier, 
selv om det skulle være politisk 
ukorrekt og vekke motstand.

Guds	frihet	er	annerledes
«You hurt yourself, you hurt your 
lover – then you discover – what 
you thought was freedom just 

was greed.» Slik synger Bono i 
U2-låta Gone. Paulus skriver i 
et av sine brev:
«Dere er kalt til frihet, brødre. La 
bare ikke friheten bli et påskudd 
for den syndige natur, men tjen 
hverandre i kjærlighet.» (Gal 
5:13) Det er en formidabel 
forskjell på den friheten ver-
den omtaler, og den friheten 
Gud gir. Verdens frihet blir ofte 
brukt til egoisme og selvopp-
tatthet, noe som fører til brutte 
relasjoner. Guds frihet handler 
om trofast kjærlighet.

Å	være	en	de	andre	kan	
regne	med
«De gav seg selv, først til Herren 
og så til oss, slik Gud vil det,» 
skrev Paulus (2 Kor 8:5).

Det Gud vil, er at vi skal gi 
oss selv til menigheten, Jesu 
kropp. Når Jesus omtaler 
menigheten, sier Han at det er 
noe Han vil bygge. Når et bygg-
verk skal reises, er det både noe 
som tar tid, og noe som skal 
vare. Menighetsliv er så mye 
mer enn å bare gå på møter! 
Et menighetsliv orientert rundt 
det å tjene hverandre i kjærlig-
het, er avhengig av forpliktelse 
og langsiktighet. Det handler 

om å stå sammen, både i mot-
gang og i medgang. Det hand-
ler om å stille opp for hveran-
dre, og leve ut det kristne livet 
i alle dets faser og perioder. Ved 
å forplikte seg til et fellesskap 
av kristne, gir vi Gud mulig-
heten til å uttrykke hvem Han 
er iblant oss. For vår egen del 
åpner det opp for dimensjoner 
av det kristne livet som møter 
og gudstjenester ikke kan gi 
oss: dype samtaler, måltider i 
hjemmet, praktisk hjelp eller 
dugnadsarbeid, fest og glede. 
Dette skiller seg radikalt fra 
menighetsshopping hvor alt 
handler om hva man selv kan 
få. Gud ønsker først og fremst 
å gjøre oss til givere.

er	du	villig	til	å	forplikte	deg?

også i vår tid kaller 
Gud på mennesker 
til å forplikte seg til 
Ham, og stå for det 
Han sier, selv om 
det skulle være 
politisk ukorrekt 
og vekke motstand. 
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Å	forplikte	seg	
i	ekteskapet
Samlivsterapeut Bengt J. Har-
eide beskriver konsekvensene 
av manglende forpliktelse 
slik:

«Det er vanskelig å tenke seg 
at forhold til andre mennesker 
kan eksistere uten forpliktelse. 
Vi lever i en verden hvor enkelt-
individets selvrealisering settes 
i høysetet. Mine rettigheter er i 
fokus. Det gode liv er det jeg kan 
forbruke. Men bruk-og-kast-
mentaliteten har sin pris. Den 
ekstreme individualisme er gan-
ske fattigslig og tom i forhold til 
andre mennesker. Den hjelper 
meg ikke til å få gode relasjoner, 
som kanskje er det viktigste i 
livet. Her kommer vi ikke utenom 
verdier som strekker seg langt ut 
over egoismen. Forpliktelse er en 
slik verdi.» Mange lever i den 
forvillelsen at et samliv kun 
bør vare til følelsene er over. 
Denne uvilligheten til å for-
plikte seg gjør at man mister 
en fantastisk dimensjon ved 
ekteskapet. Det å kunne gi seg 
til ektefellen uten å ha bakdøra 
på gløtt gir opplevelser som 
«midlertidige forhold» aldri 
kan skape. For en rikdom det 

er å kunne stå sammen i tykt 
og tynt, være enige og uenige, 
lære å håndtere ulikheter og 
konflikter, gjennomgå sorger 
og gleder – og fremdeles være 
trygge på at man har hveran-
dre! Det er denne typen samliv 
Gud står for – noe som også 
er et profetisk uttrykk av Jesu 
forhold til menigheten. Det å 
forplikte seg til livslang kjær-
lighet overfor en ektefelle, er 
også å gjøre seg selv sårbar 
overfor den andre. Det er et 
stort sprang. C.S. Lewis beskri-
ver det slik: «Elsk noen, og hjer-
tet ditt vil bli skviset og muligens 
knust. Hvis du vil forsikre deg om 
å holde det intakt, må du aldri gi 
det til noen, ikke til kjæledyret ditt 
engang. Pakk det omhyggelig inn 
i hobbyer og litt luksus, unngå 
enhver innvinkling. Lås det nede 
i kista, og begrav det i din selv-
opptatthet. Men i den kista, hvor 
det er trygt, mørkt, følelsesløst og 
uten luft, vil det forandre seg. Det 
vil ikke bli knust, men det vil bli 
uknuselig, ugjennomtrengelig og 
ugjenkallelig. Å elske er å gjøre 
seg selv sårbar.»

n arne	Olav	Røe
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Kjærleik					–	Guds	paktsnatur

Gud	er	ein	og	tre

Bibelen lærer oss at 
Gud er ein og at Gud 
er tre på same tid. 
Den Gud me møter 

og lærer å kjenna gjennom 
Bibelen er den Gud det krist-
ne fellesskapet vedkjenner seg 
i dei klassiske truvedkjennin-
gane. Han er Abraham, Isak 
og Jakobs Gud. Han er Jahve, 
den evige sjølveksisterande EG 
ER. Denne eine Gud er sam-
stundes tre, Far, Son og Den 
Heilage Ande. Kvar av desse tre 
er Gud, som har del i og saman 
utgjer den eine guddommelege 
essens eller vesen. Denne eine 
Gud er eit mangfald, eit felles-
skap av tre personar i den eine 
treeinige Gud. Det finst ingen 
annan Gud enn den treeinige 
Gud. Gud er ingen annan enn 
Far, Sonen og Anden.

Dette er ikkje berre ei men-
neskeleg og teologisk forståing 
av Gud. Dette er heller ikkje 
berre talemåtar om koss Gud 
vel å gje seg til kjenne for oss. 
Det at Gud er trefaldig og tree-
ining er kjernen i hans evige 
vesen. Både det å vera ein og 

det å vera tre, høyrer med til 
Guds vesen og er ein vesent-
leg del av hans natur. Det er 
tre som saman utgjer den eine 
Gud i all æve, og det er tre, Far, 
Son og Ande, som arbeider 
saman i verda for å fullføra sin 
evige plan for menneskeslekta 
og heile skaparverket.

Gud	er	mangfald		
og	einskap
Me finn både mangfald og 
einskap i den treeinige Gud. 
Far, Son og Ande er eitt som 
ein Gud, men er samstundes 
ulike og kan skiljast frå kvaran-
dre. Bibellærarar bruker ulike 
uttrykk for å skildra forholdet 
mellom dei og differensiera i 
funksjonane deira. Me kan seia 
at Far føder Sonen som er den 
einborne Sonen eineståande 
født av Far. Den Heilage Ande 
går ut frå og er sendt av Far (og 
frå Sonen).

Kvar av dei tre personane i 
Guddommen har si spesielle 
rolle i det eine guddommele-
ge programmet. Far fungerer 
som grunnen og opphavet for 
universet og for Guds plan for 

menneskeslekta. Sonen fun-
gerer som openberrar av Gud, 
mønsteret for og talsmannen 
for Fars vilje for skaparverket, 
og som frelsar for menneske-
slekta. Anden fungerer som 
den personlege guddomme-
lege krafta som er verksam i 
verda, han som fullendar Guds 
plan.

Bibelens Gud er med andre 
ord ein einskap. Dei tre perso-
nane i den eine treeinige Gud 
utgjer ein einskap som inneber 
mangfald. Jamvel om dei har 
ulike roller i det eine guddom-
melege programmet, er alle 
med i kvart område av Guds 
verk i verda. Guddommeleg 
aktivitet er kjenneteikna av 
samarbeid. Far, Sonen og 
Anden arbeider alltid saman, 
aldri uavhengig av kvarandre 
eller for seg sjølv. Det Gud sa 
då han skapte mennesket viser 
dette: ”Lat oss skapa mennes-
ke i vårt bilete, i vår likning!”1

Det	inste	vesen	i	Gud	er	
paktskjærleik
Den apostoliske openber-
ringa i Det nye testamente er 

at Gud er kjærleik.2 Kjærleik 
er eit familieord som inneber 
både subjekt og objekt. Det 
inneber ein som elskar og ein 
som vert elska. Når me snak-
kar om Guds karakter eller na-
tur seier me at Gud er kjærleik, 
men kjærleiken kan ikkje vera 
Gud. Kjærleiken eksisterer 
berre som eit forhold mellom 
ein som elskar og den som vert 
elska. Fordi Gud er treeinig, 
omfattar Guddommen alt både 
kjærleikens subjekt og objekt. 
Bibelen fortel at Far elskar 
Sonen og at Sonen elskar Far. 
Denne ånda av kjærleik mel-
lom Far og Son er Den Heilage 
Ande som også er kjærleikens 
Ande. Kjærleiken er med an-
dre ord det grunnleggjande 
forholdet eller sjølve kjernen i 
Guds vesen og viser oss hans 
paktsnatur. Det er vanskeleg å 
kunna førestella seg at Gud er 
kjærleik om ikkje Gud er ein 
samansett einskap.

I all æve er Gud ei sosial 
treeining, eit heilagt sam-
funn, kjærleikens fellesskap, 
ein herleg mangfaldig ein-
skap. I Guddommen, som er 
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eit kjærleikens fellesskap, er 
det eit gjensidig gjennomtren-
gjande guddommeleg forhold, 
eit gjensidig paktsforhold, kor 
dei tre personane i den eine 
Gud er gjensidig avhengige av 
kvarandre, ikkje berre i Guds 
gjerning i verda, men i deira 
eksistens som den einaste 
Gud. Gjennom heile Bibelen 
finn me at den guddommeleg 
einskap er ei gjensidig gjeving 
av seg sjølv; Far, Sonen, og 
Anden for kvarandre. Dette 
samsvarar naturlegvis med Det 
nye testamente si forståing av 
agape - kjærleik, som me kan 
definera som å gje seg sjølv til 
ein annan i eit paktsforhold. 
Gud er ein pakts Gud og det 
inste vesen, sjølve kjernen, er 
kjærleiken som bind Far, Son 
og Ande saman i ein ubrytande 
einskap.

Paktskjærleiken	er	driv-
krafta	i	alt	Gud	gjer
Det er berre når me forstår at 
Gud er kjærleik at me kan ta til 
med å forstå nokre av dei indre 
dynamikkane i Gud: i kven og 
kva Guddommen er i seg sjølv, 
det dynamiske forholdet i den 
eine Gud, og koss vår treeinige 
Gud flyt over i skapande gjer-
ning der universet vert heimen 
til menneskeslekta og står i eit 
forhold til det han har skapt. 
Kjærleiken gjer skaparverket 
mogeleg. Skaparakta er eit ut-
trykk for den overstrøymande 
kjærleiken i den treeinige Gud. 
Verda er til på grunn av Guds 
kjærleik. Alt Gud gjer er moti-

vert av paktskjærleiken i hans 
inste vesen.

Før verda vart til, før Gud 
tok til å skapa, heldt han eit 
råd meg seg sjølv. I kjærleik og 
av sin eigen frie vilje planla Far, 
Son og Ande saman kva dei 
ynskte å gjera.3 Gud var ikkje 
under nokon tvang til å skapa 
for kjærleiken var alt fullko-
men i Den Treeinige Gud. Men 
av di Gud er kjærleik, gjev han 
av seg sjølv ved å setja seg 
føre å skapa verda med alt det 
som fyller henne. På grunn av 
kjærleik skapte Gud verda og 
gjorde pakt med menneske-
slekta og heile skaparverket.4 
Alt Gud gjer er i samsvar med 
karakteren hans. 

mennesket	–	
skapt	i	Guds	bilete
Då Gud skapte mennesket sa 
han: ”Lat oss skapa menneske i 
vårt bilete, i vår likning!”5 Legg 
merke til at det er eit ”oss” som 
handlar og snakkar om å skapa 
menneskeslekta – dei – til å lik-
na på ”oss”, i vårt bilete og vår 
likning. Det er Den Treeinige 
Gud som skaper menneske-
slekta i sitt fellesskapsbilete, 
til å likna mangfaldet i Gud og 
uttrykkja paktsnaturen hans, 
til lov og ære for hans herlege 
vesen.6

Dette inneber at mennes-
ket er skapt for fellesskap med 
Gud. Me er skapte til å gje eit 
gjensvar til Guds kjærleik ved 
å elska han og stå ansvarleg for 
han med heile livet vårt. Alle 
menneskelege forhold må vera 

styrte av forholdet vårt til Gud. 
Å vera menneske i den san-
naste meining er difor å elska 
Gud over alle ting, ha tru og 
tillit til han, lyda, takka og æra 
han.7

Det inneber også at men-
nesket er skapt for felles-
skap med andre menneske. 
Mennesket er eit sosialt vesen 
og ikkje ein einstøing som har 
nok med seg sjølv. Alle kvinner 
og menn treng fellesskap med 
andre sidan ingen er fullstendig 
i seg sjølv, skilt frå dei andre. 
Nestekjærleiksbodet seier oss 
at me treng kvarandre og gjer 
livet rikare for kvarandre.8

Me ser også at då Gud 
skapte mennesket, gav han 
menneskeslekta ansvar for 
skaparverket. Menneskeslekta 
skal ta vare på jorda og mang-
faldet i naturen på vegne av 
Gud. Me er kalla til å odla, 
utvikla, kultivera skaparverket 
slik at alt det potensiale Gud 
har lagt ned i naturen og i 
menneskeslekta kan verta slik 
Gud hadde tenkt, til lov og ære 
for hans herlegdom.9

Gud har sett mennesket inn 
i alle desse tre forholda. Kvar av 
dei er like viktige og nødven-
dige som dei to andre, og dei er 
knytte saman. Bibelen seier at 
me kan ikkje elska Gud utan å 
elska våre medmenneske.10 
Forholdet til Gud, kjærleiken 
til Gud, gjev seg utslag i for-
holdet til andre menneske og 
heile verda me lever i.

Gud sa at det var ikkje godt 
for mennesket å vera åleine.11 

Mennesket er eit sosialt vesen 
skapt for fellesskap. Å vera 
skapt i Guds bilete og likna 
på han inneber eit fokus: sam-
funn, fellesskap, vennskap, - 
eit kjærleikens paktsforhold, 
for frå æve til æve er Gud eit 
heilagt samfunn av Far, Son og 
Ande.

Mennesket er med andre 
ord skapt til å avspegla det 
dynamiske kjærleiksforholdet 
som finst i Den Treeinige Gud. 
Ikkje noko individ, ein fami-
lie eller eit fellesskap, men 
berre heile menneskeslekta 
(det nye mennesket i Kristus) 
kan vera det fulle biletet av 
Gud. Det inneber at Guds 
biletet i mennesket berre kan 
uttrykkjast i samanhengen av 
levd liv i samfunn med andre 
menneske. Berre i fellesska-
pet med andre menneske kan 
me vera eit bilete av Gud, for 
Gud er kjærleikens samfunn, 
han er den treeinige pakts 
Gud, der dei tre personane i 
Guddommen gjev seg sjølv til 
kvarandre. 

n erling	thu
et@krinet.no

1	  1 Mos. 1,26
2	  1 Joh. 4,8
3	  Ef. 1,4-5
4	  1 Mos.9,8-17; Hos.6,7
5	  1 Mos.1,26
6	  Ef. 1,6,12,14; Jes.43,6-7
7	  Markus 12,30
8	  Markus 12,31
9	  1 Mos.1,27-28; 2,15
10	 1 Joh.4,20
11	 1 Mos.2,18

Alt Gud gjer er i samsvar med karakteren hans. 
Me er skapte til å gje eit gjensvar til Guds kjærleik ved 
å elska han og stå ansvarleg for han med heile livet vårt
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Å	elske	sin	neste
”Å	mester.	La	meg	ikke	
søke	så	meget	å	bli	trøs-
tet	som	å	trøste.	Ikke	så	
meget	å	bli	forstått	som	
å	forstå.	Ikke	så	meget	å	
bli	elsket	som	å	elske!”	

Frans av Assisis bønn fikk 
jeg mange anledninger til å 
lese igjennom, og meditere 
på. Moren min hadde nem-
lig i mange år denne bønnen 
hengende innrammet på toa-
lettet! Jeg følte meg utfordret 
av Frans. Han solgte alt han 
eide, og viet sitt liv fullstendig 
til materiell forsakelse og tje-
neste for andre. Var det slik jeg 
egentlig skulle levd, jeg som 
gjerne vil være etterfølger av 
Jesus?

Radikal	omvendelse
Den unge, livlige og eventyr-
lystne rikmannssønnen Frans 
fikk etter hvert nok av åndsfat-
tig, materialistisk liv. Etter peri-
oder som soldat, krigsfange og 
med alvorlig sykdom, tok han 
i år 1225 en beslutning om å 
følge Jesus i et radikalt liv. Han 
ga bort alt han eide, og ikke så 
lite av farens eiendeler også. 
Han gikk så hodestups inn i en 
tilværelse preget av total for-
sakelse av all eiendom, bein-
tøff selvfornektelse, selvoppo-
frende tjeneste for fattige, samt 
uopphørlig bønn, bibelstudier 
og omvandrende forkynnelse. 
Hjembyen stemplet ham først 
som galning. Andre, og særlig 
mange unge, ble berørt og fas-
cinert av ham. Flere tok etter 
hvert hans eksempel, og fulg-
te ham – til stor fortvilelse for 
familie og venner. Etter hvert 
ble det en stor bevegelse.

Det	råeste	kallet?
Et slikt liv i omreisende tje-
neste, totalt avhengig av Guds 
daglige hjelp, og masse tid til 
bønn og bibelstudier – er ikke 
det den ultimale tjenesten for 
Gud, det råeste kallet vi kan 
oppleve? Jeg er også fasci-
nert av Frans. Likevel kan jeg 
ikke fri meg fra den snikende 
følelsen av at dette er et slags 
blindspor – i hvert fall som et 
generelt kristent kall. En ver-
densomspennende menighet 
av omvandrende tiggermun-
ker kan da umulig være det 
Gud er på jakt etter? Hva sier 
egentlig Bibelen? Ekstrem 
selvoppofrelse er faktisk ikke 
normen; men sunn kjærlig-
het er. Guds ord tegner et 
jordnært og realistisk bilde av 
livet blant de første kristne. 
Deres overgivelse til Gud var 
like radikal som hos Frans. 
Likevel var ikke deres felles-
skap preget av fattigdomsløfter 
og askese. Deres omvendelse 
var praktisk og enkel: De tok 
ansvar for hverandres vel-
ferd, og sørget for hverandres 
behov. De som hadde mye 
delte med dem som hadde 
lite. Slik skulle ingen behøve å 
lide nød, og ingen skulle leve 
i hensynsløs overflod. Paulus 
uttrykte menighetens prinsipp 
slik: Det skal være likhet! ”Det 
er jo ikke meningen at andre skal 
få hjelp og dere ha det vanskelig, 
men det skal være likhet. Denne 
gang er det dere som har overflod 
og kan hjelpe dem som lider nød. 
En annen gang har de overflod 
og kan hjelpe dere, når dere lider 
nød. Da blir det likhet, slik det 
står skrevet: Den som fikk mye, 
hadde ingen overflod, og den som 
fikk lite, led ingen mangel.” (2.Kor 
8.12-15)

Kjærlighet	er	atferd
Å elske er praktisk. Vi elsker 
hverandre fordi vi hører 
sammen, og har ansvar for 
hverandre. Vi elsker den bror 
vi ser, for å tilbe den Gud vi 
ikke ser. ”Elsk hverandre” 
handler om adferd, ikke følel-
ser. Bibelen sier lite om hva 
kristne burde føle for hveran-
dre. Å elske er å gi av seg selv; å 
ønske det beste for den andre. 
I vårt språk skiller vi ikke mel-
lom å det å elske og det å ha 
kjær. Men Jesus elsket alle 
mennesker han møtte, men 
bare om noen få stod det om at 
han fikk noen kjær. Følelsene 
skulle aldri være det styrende. 
Det føles riktignok naturstridig 
å elske dem man ikke liker. 
Men Jesus driver oss til å leve 
”naturstridig” – og for et kick 
når man gjør det og merker 
forandringene som skjer! 

Kjærligheten	lønner	seg
Bibelen advarer mot fanatisk 
selvfornektelse. Selvoppofrelse 
kan nemlig også lett bli kor-
rumpert og motbydelig. Jesus 
refset fariseerne for deres falske 
fromhet. Jesajas profeti refset 
jødene for deres selvopptatte 
faste. Historien i Apostlenes 
gjerninger om Ananias og 
Saffira er et eksempel på tro-
ende som falt for fristelsen 
til å gjøre et stort offer for å 
oppnå beundring og status. 
Paulus skriver om kjærlighe-
ten: ”Om jeg gir alt jeg eier til 
de fattige… uten kjærlighet, da 
gagner det meg intet.” (1. Kor 
13) Kjærligheten er til gagn 
både for giveren og mottake-
ren. Selvgjort fromhet, selvut-
slettende tjeneste og ekstrem 
selvfornektelse er ikke Guds 
vei. Hvilken ære har Gud av 

en altruisme som er markspist 
av selvhevdelse og forfenge-
lighet, eller for den saks skyld 
nedslitte og utbrente kristne 
som aldri lærte befalingen 
om å hvile? Den etter hvert 
berømte munken Frans ble så 
syk og nedbrutt av sitt harde og 
asketiske liv at vennene måtte 
sende ham hjem på en båre. 
Med ham måtte de også sende 
flere væpnede vakter. Man var 
redd for at røvere ville overfalle 
og drepe ham, og selge krop-
pen hans. Mannen som hadde 
viet sitt liv til fattigdom var selv 
blitt en ettertraktet salgsvare 
på relikviemarkedet!

Kjærligheten	er	synlig
Jesus ga de første etterfølgerne 
en ledetråd: ”Har dere kjærlig-
het til hverandre, da skal alle 
kunne se at dere er mine disi-
pler.» (Joh 13,35) Kjærligheten 
formuleres ikke, den visualise-
res. Folk skal se de gode gjer-
ningene blir gjort, og prise Far 
i himmelen, sa Jesus. Paulus 
kom stadig tilbake til det 
samme: Bruk det du har fått av 
Gud, og bidra ivrig med det du 
kan. Når de troende lever slik 
vil det skje noe vidunderlig: 
Gud får demonstrert sin kjær-
lighet og visdom for verden. 

Bruk det du har fått 
av Gud, og bidra 
ivrig med det du 
kan. Når de troende 
lever slik (…) får 
Gud demonstrert  
sin kjærlighet og 
visdom for verden.
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Det virker veldig overbe-
visende! Guds vei er altså 
den praktiske, håndgripe-
lige kjærligheten; den som 
ikke fornekter egenkjær-
ligheten, men tar utgangs-
punkt i den, og som driver 
mennesker til å dele av det 
de har. Ut i fra egenverd 
og selvrespekt innrømmes 
den andre også likeverd og 
respekt. Ut fra velsignelsen 
ved å ha, så deler man med 
dem som ikke har. Et slikt 
liv er det eneste som vil gi 
de fruktene av Ånden som 
Gud ser etter. Og Gud 
elsker en glad giver. 

Kjærligheten	er	tøff
En åndelig sykdom som 
ødelegger alt godt og vak-
kert er kjærlighet til penger. 
Å være bundet til rikdom er 
helbom for en kristen. Det 

står i direkte motsetning 
til å ha Jesus som Herre i 
sitt liv. Jesus oppdaget en 
gang denne bindingen hos 
en ung, rik og urolig mann 
som kom og søkte råd hos 
ham. Jesus avslørte det som 
hindret ham fra å komme 
fri: ”Selg alt du eier og gi 
pengene til de fattige. Kom 
så og følge meg!” Mannen 
gikk bedrøvet og berøvet 
bort. Dette var en øvelse 
han slett ikke følte seg 
kvalifisert til. Han forstod 
ikke at det faktisk var den 
Allmektige Gud som hadde 
invitert ham med på vin-
nerlaget. Jesu etterfølgere 
fikk klar beskjed om å gjøre 
et valg mellom Gud eller 
Mammon; å tjene begge 
lot seg ikke gjøre. Gud vil 
gjerne gjøre oss fruktbare, 
og da må greinene beskjæ-

res. Våre hjerter må ha en 
inngang og en utgang; en 
åpning for å motta velsig-
nelse fra Gud, og en annen 
for å bringe den videre til 
andre. Slik fungerer våre 
hjerteslag. Som på en 
menneskekropp er vi hver 
for oss deler som fungerer 
sammen, avhengig av hver-
andre og til for hverandre; 
bundet sammen av Guds 
ubrytelige kjærlighetspakt 
i Kristus. Når vi elsker de 
andre slik vi elsker oss selv, 
så ser verden Ham. 

n Børge	e.	Bentsen	
bentsen@bluehill.no

      

Å	elske	sin	neste

”Elsk hverandre” handler om adferd, ikke 
følelser. Bibelen sier lite om hva kristne 
burde føle for hverandre.

Herre! 
Gjør meg til et redskap for din fred!  
La meg bringe kjærlighet der hatet råder.  
La meg bringe forlatelse der urett er begått.  
La meg skape enighet der uenighet råder.  
La meg bringe sannhet der villfarelse råder.  
La meg bringe lys der mørket ruger.  
La meg bringe glede der sorg og trengsel råder!  
For det er gjennom å gi at man får.  
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.  
Det er ved å tilgi at man får tilgivelse.  
Det er ved å dø at man oppstår til evig liv! 
Amen

(Bønnen er kjent som ”Frans 
av Assisis bønn”. Egentlig 
skal den visst være skrevet 
omkring første verdenskrig, 
men den er trolig inspirert av 
hans skrifter.)
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Hva	 er	 egentlig	 pakt?	
Begrepet	 er	 lettere	
å	 forstå	 når	 vi	 ser	 at	
Gud	er	Far.	Vi	kan	for-
klare	Guds	pakter	som	
en	 slags	 adopsjon;	 vi	
adopteres	inn	i	en	fami-
lierelasjon.	Pakt	er	altså	
som	et	familiebånd.	Du	
er	blitt	et	barn	av	Gud,	
og	han	har	tatt	på	seg	
farsforpliktelsen	overfor	
deg.

Jesus kalte ofte Gud for vår 
”Far i himmelen», og at Far 
som ser i det skjulte, skal lønne 
deg. Han sa at Far vet hva dere 
trenger, før dere ber ham om 
det, og at han vet at dere tren-

ger alt dette (mat og klær), og 
at dere derfor ikke trenger å 
være bekymret. Pappa passer 
på! (Matteus 5-7)

Far	stiller	alltid	opp
Slik fikk Adam og Eva opp-
leve det. Bibelen kaller Adam 
for Guds sønn (Lukas 3:38). 
Forholdet mellom menneske-
ne og Gud var fra begynnelsen 
av et familieforhold. Gud laget 
hagen, full av skjønnhet, gode 
oppgaver og utfordringer, og 
med mat og vern. Og Gud ga 
mannen og kvinnen til hveran-
dre, de skulle være ett siden det 
ikke var godt å være alene. Den 
samme trofasthet, omsorg og 
forpliktelse som de så hos Far, 
skulle gjenspeiles dem i mel-
lom også. Og når menneskene 

syndet, var det Far som stilte 
opp og lagde klær til dem så 
de kunne dekke over sin skam 
og sin nakenhet.

trygghet	i	tider	med	uro
Da ondskapen på jorden økte, 
og Gud besluttet å felle dom 
over menneskene, berget han 
én familie, som skulle utgjøre 
en ny begynnelse. De samme 
løfter, og det samme oppdra-
get som Adam og Eva fikk, ble 
nå gitt videre til Noa og hans 
familie. Far satte så regnbuen 
på himmelen som et løfte: aldri 
mer skulle alt som lever bli 
utryddet av storflommens vann 
(1.Mos.9,11). Det er interessant 
å merke seg at den buen som 
bare viser seg for menneskene 
når lys og vann brytes, den står 

alltid for Guds trone, uavhen-
gig av vær og vind. (Åp.4,3) 
Gud har inngått en pakt, og 
han er alltid trofast.

Fordi	Gud	elsker	oss
Gud inngikk flere pakter, med 
enkeltpersoner, familier og et 
folk. Gud knytter seg, i kjærlig-
het, til mennesker. Også mose-

Guds pakter er 
motivert av kjærlig-
het, og de knytter 
oss sammen med 
ham som Far.

tema:		KJÆRLIGHet	SOm	VaReR
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pakten, hvor Gud viste seg på 
fjellet Sinai med ild, røyk og 
trompetklang, var gitt i kjærlig-
het. ”Herren elsket dere og ville 
holde den ed han hadde sver-
get deres fedre. Derfor førte 
han dere ut med sterk hånd 
og fridde deg ut av trellehu-
set…” (5.Mos. 7,8) Loven, som 
pakten bygde på, var også gitt 
i kjærlighet. Enda den kunne 
virke både streng og krevende, 
var den en vei til liv: ”Velg da 
livet, så du og din ætt kan få 
leve!” (5.Mos. 30,19)

Den	nye	pakt
Når Jesus ga sitt liv for alle 
mennesker, opprettet han en 
ny pakt. Guds sønn trådte inn i 
menneskenes verden, ga avkall 
på sine privilegier, og ble født 
som menneske selv. Etter å ha 
vandret uklandelig omkring, 
og blitt sett og kjent av alle, 
påtok han seg til sist å lide, 
ufortjent, og måtte så tåle den 
mest nedverdigende av alle 
straffer; døden ved korsfestel-
se. Motivet var kjærlighet: ”For 
så høyt har Gud elsket verden, at 
han ga sin Sønn, den enbårne, 
for at hver den som tror på 
ham, ikke skal gå fortapt, men 
ha evig liv.” (Joh.3,16) Paulus 
sier det slik: ”Han som ikke 
sparte sin egen Sønn, men 
gav ham for oss alle, kan han 
gjøre noe annet enn å gi oss 
alle ting sammen med ham?” 
(Rom.8,32)

Når	menneskene	svikter
Pakt er en relasjon mellom to 
parter. Som vi har sett er Guds 
pakter motivert av kjærlighet, 
og de knytter oss sammen med 
ham som Far. Men hva skjer 
hvis vi selv er troløse? Adam og 
Eva sviktet. Israelsfolket gjorde 
stadig opprør mot sin himmel-
ske Far. Gud ville da vært i sin 
fulle rett til å oppheve pakten. 
Men Gud er ingen jurist eller 
forretningsmann. Gud angrer 
ikke sine nådegaver og sin 
utvelgelse. Gud er Far. ”Er vi 
troløse, så er han trofast, for 
han kan ikke fornekte seg selv.” 
(Rom.11:28-29; 2.Tim.2,13)

For	at	jeg	kan	være	trygg
”Alt som før er skrevet, er skrevet 
for at vi skal lære av det: Vi skal 
ha håp gjennom det tålmod og 
den trøst som skriftene gir,” sier 
Paulus (Rom.15,4). Gjennom 
alle historiene Bibelen fortel-
ler, fra Adam til Jesus, er bud-
skapet det samme: alt han gjør 
er motivert av kjærlighet. Og 
hans kjærlighet svikter ikke. 
Om alt håp er ute, så er Gud 
fortsatt den samme; han kan 
ikke fornekte seg selv. Jeg kan 
være trygg på Far. Jeg kan stole 
på at han som har begynt et 
godt verk i oss skal fullføre det 
inntil Jesu Kristi dag (Fil.1,6). 

For	at	jeg	kan	være	trofast
Å kjenne Gud som Far motive-
rer meg til å være sjenerøs og 
imøtekommende overfor men-
nesker rundt meg, ikke minst 
mine søsken i troen. Guds 
usvikelige farshjerte gir oss 
også håp i vanskelige perioder. 
”Han som kaller dere, er trofast; 
han skal gjøre det.” (1.Tess 5,24) 
Faktisk står det at Gud ”trøster 
oss i all vår nød, for at vi skal 
kunne trøste dem som er i nød, 
med den trøst vi selv får av Gud” 
(2.Kor.1,4) Vi kan møte men-
nesker med trøst og trofasthet 
fordi Gud har trøstet oss og 
vist oss sin trofasthet. 

Vær	fullkommen!
Jesus selv oppfordret oss: 
”vær fullkomne, slik som deres 
himmelske Far er fullkommen.” 
(Matt.5:48) Guds paktsna-
tur gir oss en annen måle-
stokk enn verden rundt oss. 
Apostelen Johannes så det slik: 
”…vi er slik som han er, midt i 
denne verden,” (1.Joh.4,17) Når 
Guds usvikelige farskjærlighet 
får synke inn i meg, og hans 
nådegaver og utvelgelse, så 
kan jeg selv få være preget av 
Guds paktsnatur, både i min 
familie og mitt ekteskap, over-
for mine søsken i troen, og alle 
mennesker.

n Stein	Ørnhaug	
stein@krinet.no

Støtt arbeidet Tone 
og Noralv Askeland 
står i på Filippinene 
 
"Da vi kom til landsbyen i går kom en av famili-
ene 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 alle 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 Camu-
rang 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 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

www.krinet.no

t ANNoNsE
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								Varme	relasjoner
”Vi	 har	 bestemt	 oss	
for	at	tor-Hugo	skal	ha	
ansvar	 for	 lovsangen	
denne	våren”,	erklærer	
Johnny.	tor	Hugo	skvet-
ter	 til	 og	 rekker	 å	 bli	
blek	før	de	andre	bry-
ter	 ut	 i	 latter.	 Det	 var	
en	spøk.	

Nystekt pai står på bordet, 
og interne vittigheter flyter 
fritt. Stemningen er lun, varm 
og bærer preg av trygghet. 
Tilbakemeldingene er konkre-
te og tydelige. Forskjeller blir 
satt pris på, svakheter blir ikke 
kritisert. 

Dugnadsfellesskap
Det er planleggingsmøte for 
menighetens ungdomsarbeid 
”3pStation”. Det er langt fra 
noe tørt og saksorientert komi-
témøte. Det er mye humor og 
humør, det er åpent, ærlig 
og avslappet. De fire lederne 
Ingrid, Johnny, Irene og Tor-
Hugo trives og er engasjert. 
For fire år siden var de alle 
single, spredt mellom Tromsø, 
Vesterålen og Bergen. Nå har 
Gud ført dem sammen, først 
som ektepar og deretter som 

stridskamerater i Guds rike 
– med ansvar for KF’s ung-
domsarbeid på Sortland. De 
tre P’ene står for Pray, Praise 
og Play, og Station handler om 
å være ”på stasjon”, påkoblet 
Gud. Ungdommer blir kjent 
med Jesus i uformelle samlin-
ger, og gjennom godt venn-
skap. 

medlederskap
Ekteparene bruker mye tid 
sammen, og har kommet nær 
hverandre. Det er blitt relasjo-
ner fylt av glede, omsorg og 
varme. ”Etter et halvt år alene, 
var det fantastisk å kunne stå 
sammen med noen. Noen å 
dele jobben og ansvaret med”, 
sier Ingrid. Noen måneder før 
Ingrid og Johnny giftet seg, 
startet de opp med 3pStation 
alene. Irene og Tor Hugo, som 
var nygifte, ble spurt om å 
bidra med litt undervisning. 
Etter hvert økte samarbeidet, 
og nå er de faste ”medledere”. 
”Ved at vi står nært sammen, 
føles det ikke som om vi gjør 
så veldig mye. Dette er selve 
nøkkelen for å kunne være 
utholdende i en oppgave”, 
mener Tor Hugo. Med ganske 
lik livssituasjon ble det lettere 

å bære ansvaret sammen. De 
satte av hele helger til felles-
skap, god mat, turer og plan-
legging. Det ble skapt gode 
relasjoner for samarbeid, både 
sosialt og i forhold til arbeids-
oppgavene. ”Samtidig som vi 
har funnet tonen selv, klarer 
vi å inkludere andre. Vi passer 
på å ikke bli eksklusive, men 
gir rom for andre, både hver 
for oss og felles”, sier Ingrid. 
”En gang møttes vi til frokost, 
brukte hele dagen sammen, og 
inviterte resten av menigheten 
på kvelden. Ofte inviterer vi 
med oss folk på ting, enten 
det er middag, kvelds, TV eller 
brettspill”.

Familiekjennetegn
I en armé er det fokus på kom-
mandolinjer og lydighet. I en 
bedrift er det viktig med pro-
duktivitet og resultater. I fami-
lien, derimot, er det rom for 
hele deg – både dine sterke 
og svake sider. Menighet er 
først og fremst familie. Paulus 
karakteriserte Epafroditus som 
”min bror, min medarbeider og 
stridskamerat”. Vi er knyttet 
sammen både i en familiere-
lasjon, og i et felles oppdrag. 
Midt i arbeidet og oppdraget 

er vi mennesker som deler livet 
med hverandre. Vi kan nyte fel-
lesskapet med hverandre over 
en kopp kaffe, uten saksliste. 
Eller vi kan slippe oss helt løs 
i en lek, eller i et brettspill en 
fredags kveld. Gud bygger sin 
menighet med levende steiner! 
Paulus beskriver hvordan han 
mintes tårene til Timoteus, 
og hvordan han lengtet etter 
å treffe han igjen. I tjenesten 
for Jesus ble de to ført inn i et 
dypt vennskap, nærmest som 
en far og sønn relasjon. Midt i 
en travel og krevende misjons-
ekspansjon fant de et brorskap 
som skulle vare livet ut. 

Ærlighet
Det er farlig å late som om at 
alt bestandig er bra. Gud har 
gitt oss et fellesskap som er 
sterkt nok for både lette og 
vanskelig dager. Han mente 

Tjenesten for 
Jesus skjer i 

varme relasjoner.



FOLK	2	–	2008

	 17

FOLK	2	–	2008FOLK	2	–	2008FOLK	2	–	2008

aldri at vi skulle kjenne nak-
kene bedre enn hjertene hos 
hverandre. Dersom vi er mer 
opptatt av fasaden enn det som 
er innenfor, vil det garantert bli 
vanskelig. Etter en tid kan spri-
ket mellom fasade og realitet 
nesten føles som å gå i spa-
gat - en smertefull opplevelse 
for de fleste! Menigheten som 
Gud bygger er solid. Der får 
mennesker være hele, og reelle 
med sine følelser og prosesser. 
De levende steinene er både 
medarbeidere og venner. De 
bryr seg om hverandre, dekker 
over svakheter, oppmuntrer, 
er ærlige og har tid til å lytte. 
De gleder seg over samvær 
for sin egen del, og stresser 
ikke hele tiden videre til neste 
oppgave. Slike relasjoner blir 
et vitnesbyrd for verden, for 
de er preget av rettferdighet, 
fred og glede i Den hellige ånd. 
De demonstrerer kjærlighet 
og sprer varme. Tjenesten for 
Jesus skjer i varme relasjoner. 
Alt annet er unaturlig.

n Rune	Ørnes
rune@kfvest.no

Gud har gitt oss et fellesskap som er sterkt 
nok for både lette og vanskelig dager.
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Pakt	
mellom	
kristne

Pakt	er	eit	av	dei	mest	
brukte	 orda	 i	 Bibelen,	
men	for	mange	kristne	
er	det	likevel	eit	ukjend	
ord	 som	 det	 er	 knytt	
mange	spørsmål	 til.	 er	
det	 rett	 for	 kristne	 å	
inngå	 pakt	 med	 kvar-
andre	i	dag?	er	det	nød-
vendig?	Kva	inneber	det	
å	gjera	pakt?

For mange er ordet pakt så skræ-
mande og innskrenkande på den 
personlege fridomen at dei vil 
avskriva det som noko som ikkje 
høyrer heime i vår tid.

Guds	paktsnatur
Alt Gud gjer uttrykkjer kven 
han er. Fordi han er ein Skapar 
skaper han. Fordi han er ein 
pakts Gud gjer han sjølv pakt 
med skaparverket, menneske-
slekta og med serskilde perso-
nar, og han skaper menneske 
til å vera paktsfolk. Ved sin 
miskunn set han menneske 
i stand til å halda pakt. Dette 

ser me tydeleg i den nye pakta 
i Jesus Kristus som er skriven i 
hjartet vårt, i vår natur som nye 
skapningar i Kristus. Gud for-
pliktar seg til å føra heile ska-
parverket fram til fullending i 
samsvar med sin evige plan og 
intensjon. Bibelen fortel oss at 
korkje fallet, den stygge synda 
som har forureina menneske-
slekta, eller djevelen kan endra 
Guds forsett eller hans pakts-
forpliktingar. Jamvel om me er 
utrue, så er han trufast, for han 
kan ikkje fornekta seg sjølv, sin 
sanne paktsnatur. Det er denne 
sia ved Gud som er opphavet 

tema:		KJÆRLIGHet	SOm	VaReR
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til dei frelsande paktene Gud 
gjer i Det gamle testamente, og 
som får si fullending i den nye 
pakta i Jesu Kristi blod. 

Pakter	mellom		
menneske	i	Bibelen
Det er svært interessant at me 
finn så mange forteljingar om 
menneske som gjer pakt med 
kvarandre i Bibelen1 utan å 
finna eit einaste bod om å 
gjera det! Me finn sjølvsagt 
heller inga forbod mot å gjera 
pakt med andre menneske. 
Grunnen til dette er heilt en-

kelt at mennesket er skapt 
i Guds bilete som ein sosial 
skapning. Å gjera pakt med 
andre menneske er noko na-
turleg og godt – det samsvarer 
med Guds biletet i oss. Me finn 
uttrykk for å gjera pakt i alle 
kulturar i verda. 

I Bibelen finn me mange 
grunnar til at folk gjorde pakt 
med kvarandre. Den mest uni-
verselle pakta er ektepakta for 
å føra slekta vidare. David og 
Jonatan gjorde pakt for å stad-
festa og styrka vennskapen dei 
hadde. Salomo og Hiram gjor-
de pakt for å uttrykkja bror-
skap. Jakob og Laban gjorde 
pakt for å tryggja grensene 
mellom seg. Andre gjorde pakt 
ved å slå seg i saman om noko 
dei skulle gjere.

Pakt	er	nøkkelen	til	å	
forstå	teologien	til	Paulus
Pakt er den underliggjande 
tanken i det Paulus kallar sitt 

evangelium. Paktstanken og 
paktspråket gjennomsyrer alt 
han seier. Me ser dette tydeleg 
i breva hans til dei forsamlin-
gane eller paktsamfunna han 
arbeider med. I alle breva finn 
me denne sentrale overty-
dinga: I Kristus har Gud reist 
opp eit nytt paktsamfunn av 
både jødar og heidningar. Me 
finn den same tanken hjå alle 
apostlane. Framhevinga av det 
nye paktsamfunnet, forsam-
linga som Kristi kropp, viser 
at evangeliet ikkje vart for-
stått i individualistiske baner, 
slik som ofte er tilfelle i dag. 
Å verta ein kristen var å verta 
lagd til det nye paktsfolket, å 
verta knytt saman med andre 
truande. Å ta imot evange-
liet er å gå inn i eit nytt felles-
skap, det heilage samfunnet.  
I Romarbrevet til dømes, viser 
Paulus at både jødar og heid-
ningar er paktsbrytande syn-
darar, og at den nye nådepak-
ta i Jesus Kristus gjeld for alle 
menneske (kapittel 1-5). Han 
svarer på motførestellingar, og 
held fram med å skildra livet i 
den nye pakta ved Den Heilage 
Ande (k. 6-8). Han viser at den 
nye pakta ikkje avskaffar lov-
nadene i den gamle pakta (k. 
9-11), og kjem med mange 
formaningar til det nye pakts-
fellesskapet (k. 12-15), medan 
han til slutt kjem med planar 
og helsingar (k. 15-16). 

einskapen	er	det	viktigaste
I formaningane Paulus gjev 
finn me ein absolutt verdi: Å ta 
vare på samhaldet og einska-
pen i det nye paktsfellesskapet. 
Han slost meir brennhuga for 
einskapen i det nye paktsam-
funnet enn han gjer for lære-
messige meiningar. Han legg 
fram desse livsprinsippa: 

Personleg fridom må av-•	
vegast mot ansvaret for 

andre.
Omtanke for andre kjem •	
før eigen interesse og per-
sonleg fridom.
Mangfald i paktsfellesskap •	
må sjåast som eit uttrykk 
av Anden, som gjev ulike 
gåver og evner til oppbyg-
ging av heile fellesskapet.
Einskapen i paktsfelles-•	
skapet, som er Kristi kropp, 
må ikkje øydeleggjast av 
einspora iver eller disku-
sjonar.
Oppbygging av heile pakt-•	
samfunnet, forsamlinga, 
må vera drivkrafta og målet 
i alt me gjer og i alle mel-
lommenneskelege forhold 
i det kristne fellesskapet. 
Kjærleiken er sjølve se-•	
menten som bind oss 
saman i paktsfellesskapet. 
Me skulle alle fylgja etter 
Jesus Kristus som ikkje 
tenkte på seg sjølv. 
Me skulle tenkja på kva •	
som er til det beste for dei 
andre, og gjera det som 
tener til oppbygging av det 
kristne fellesskapet. 

Særskilde	venner
Dei helsingane Paulus kjem 
med i Romarbrevet 16 er vel-
dig interessante for oss i dag. 
I dette kapittelet viser Paulus 
at det innanfor den store for-
samlinga, paktsamfunnet, ek-
sisterte spesielle paktsrelasjo-
nar mellom folk i fellesskapet. 
Desse forholda er eineståande 
i det at dei berre omfattar 
visse flokkar av folk, men dei 
er ikkje splittande på nokon 
måte! Me finn i Romarbrevet 
16, Apostelgjerningane og i 
andre av Paulus sine brev at 
han har mange paktsvenner 
og medarbeidarar. Dei var 
”hans eigne”, det var folk han 
i Herren var knytt særskild 
saman med. Han var trufast 

mot dei og dei var trufaste mot 
han. Dei hjelpte han og møtte 
behov han hadde – slik han 
sjølv hadde gjort for dei.2 Han 
skriv om Synzygos som lojalt 
gjekk under åket saman med 
han3, og til Filemon som hans 
kjære venn og medarbeidar. 
Gjennom desse og andre ut-
trykk set han ord på dei pakts-
banda som bind dei saman.
Då Peter og Johannes var sett 
fri frå fengsel, gjekk dei til sine 
eigne, det er paktsvennene 
sine.4 Seinare finn me ut at 
det var ein flokk som pleidde 
å møtast i huset til Maria.5 Me 
vender oss alltid til dei næraste 
vennene våre i paktsamfun-
net når me treng forbønn og 
hjelp, eller for å dela gleder og 
sigrar.

Pakt	mellom	kristne	i	dag
Spørsmålet om det er rett av 
gudfryktige menneske å gå 
inn i gjensidige pakter er sjølv-
sagt aldri reist i Bibelen. At det 
vert stilt spørsmål ved om det 
er rett av kristne å gjera pakt 
i dag, syner at ein er ukjent 
med denne praksisen i Bibelen, 
og dessutan Guds paktsna-
tur. Forsamlinga, det kristne 
fellesskapet, er meint å vera 
eit samfunn av paktsvenner. 
Forsamlinga er det fullkomne 
miljøet for å gjera og leva pakt. 
Gud har gjennom den nye 
pakta i Jesus Kristus ført oss inn 
i eit paktsforhold til seg sjølv, 
og me vil gjera mot kvarandre 
slik han har gjort mot oss! I 
den nye pakta i Jesus Kristus 
er det den mest naturlege ting 
å gjera pakt med folk me er eitt 
i hjarte og sinn med. Kjærleik 
fører alltid til pakt. Den lokale 
forsamlinga er meint å vera ein 
vennskapens hage, himmel på 
jord, kor me saman kan nyta 
fruktene av pakt.

Å gjera pakt med andre menneske er noko naturleg og godt 
– det samsvarer med Guds biletet i oss.

Den mest univer-
selle pakta er ekte-
pakta for å føra 
slekta vidare.
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Paktsuttrykk
Paktsmåltidet er ei synleggje-
ring av paktsforholdet i det 
kristne fellesskapet. Når me 
bryt brødet, velsignar begeret 
og et drikk saman viser me at 
jamvel om me er mange, så 
har me del i det eine brødet, 
og er eitt i den nye pakta. Når 
me tek del i paktsmåltidet viser 
me vennskap og fellesskap i 
Kristi kropp. Blodet er livsens 
kjelde, og også eit teikn på vår 
sameining med Kristus. Brødet 
taler om dagleg næring, fred 
og vennskap i paktsamfunnet. 
Når me kallar kvarandre brør 
og systrer, stadfestar me bror-
skapspakta vår. Ein paktsper-
son vil uttrykkja pakt på mange 
måtar, for heile livet hans er 
ein del av den nye pakta. Å gje 
ein lovnad er å uttrykkja pakt. 
Å forplikta seg til noko er å ut-
trykkja pakt. Å halda ord er å 
visa paktstruskap. Å tala san-
ning i kjærleik til kvarandre er 
å leva pakt. Å konfrontera og 
tilgje er også uttrykk for pakt. 
Eit vennleg smil, ein varm 
famn, eit oppmuntrande ord, 
ei mild berøring, er måtar me 
utrykkjer pakt på. Å gje kvar-
andre verdsetjing og rom, og å 
vera fredskapande og konflikt-
løysande, er å leva pakt. 

Ordbruk	omkring	pakt
Det er interessant å leggja 
merke til at Paulus i si skildring 
av det syndige forfallet mellom 
menneske endar med desse 
orda: ”Dei er uvituge, upåli-
telege (”paktsbrytarar” i KJV 
– King James Version, engelsk 
bibeloversettelse), ukjærlege 
og utan miskunn.”6 Det ordet 
som er omsett upålitelege i vår 
Bibel og paktsbrytarar i KJV er 
det greske ordet ”asunthetos”. 
Vine7 seier at ordet tyder det 
motsette av å halda pakt, det 
vil seia å vera ein upåliteleg 
paktsbrytar. Det syndige for-
fallet viser seg med andre ord 
i at folk er trulause, og ikkje 

har skruplar med å bryta avta-
lar eller pakter. Det siste ordet 
Paulus bruker for å skildra for-
fallet i synda er ”utan miskunn” 
– ”aspondes” på gresk – som i 
fylgje Vine handlar om ein per-
son som ikkje kan overtalast til 
å gå inn i eit paktsforhold, han 
er uvillig til å gjera pakt. Slike 
folk ynskjer å vera uavhengige, 
og berre tilfredstilla sine eigne 
lyster. Hovmodet deira seier 
at dei greier seg best åleine, 
og er ikkje villige å gå inn i eit 
paktsforhold kor dei må visa 
miskunn og tenkja på andre. 
Det faktum at Paulus bruker 
desse uttrykka fortel meg at 
han ventar at folk gjer pakter 
med kvarandre, og så held dei 
paktene og avtalane dei har 
gjort. Det er verdt å merka seg 
at alt han seier i skildringa si 
om forfallet i synda står i mot-
setnad til å leva pakt! Eg tak-
kar Gud for den nye pakta i 
Jesus Kristus. Eg takkar Gud 
for hans trufaste paktskjær-
leik. Eg takkar Gud for at eg 
av berre nåde har vorte ein del 
av hans nye paktsfolk. Eg tak-
kar Gud for paktsvenner. Og 
eg takkar Gud at kristne men-
neske er trufaste folk som ikkje 
er redde for å gjera pakt med 
kvarandre.

n erling	thu	
et@krinet.no

1	  1 Mos. 21,22-34; 26,18-30; 
31,22-25; 1 sam. 18,1-3; 2 
sam. 3,21; 1 Kong 5,1-12; 
Amos 1,9; 2 Kong. 11,4,17; 
Luk. 22,4-6; Ap.gj. 23,12-13

2	  Ap.gj. 20,34-35; 27,3; Fil. 
4,10-18

3	  Fil. 4,3
4	  Ap.gj.4,23
5	  Ap.gj. 12,12
6	  Rom. 1,31
7	  Vine’s Expository Dictionary 

of Biblical Words

Å verta ein kristen var 
å verta lagd til det nye 
paktsfolket, å verta 
knytt saman med 
andre truande.
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to	menn	i	40-årene	har	
kjent	hverandre	i	6-7	år,	
og	har	etter	hvert	blitt	
svært	gode	kompiser.	I	
en	 hverdag	 preget	 av	
hektisk	 familieliv	 og	
ansvarsfulle	jobber,	fin-
ner	de	 likevel	 tid	 til	å	
pleie	 felles	 interesser	
og	 vennskap.	 De	 tre-
ner	sammen,	og	deler	
samme	 lidenskap	 for	
fotball.	 men	 mer	 enn	
noe	annet	forenes	de	av	
et	nært	forhold	til	Jesus	
Kristus.	

meningsfulle	vennskap
Hva er det som gjør at deres 
relasjon har blitt så sterk? For 
det første trives de i hverandres 
selskap, og deler felles interes-
ser. Det er ofte god stemning 
når de treffes. Deres interesse 
for fotball har flere ganger ført 
til både full stue og stormende 
jubel! (Særlig hvis Brann vin-
ner.) Men det er mer som spil-
ler inn. De bruker også tid i 
samtale om Guds ord, og tar 

seg tid til å be. Tillitsforholdet 
gjør at de er åpne omkring 
egen livssituasjon, og tør være 
ærlige både om vanskelige 
utfordringer og flaue feilsteg. 
Slik får de oppmuntret og 
rettledet hverandre i henhold 
til Guds ord. Vennskapet betyr 
åpenbart mye for dem. 

Noe	å	gi
Begge har ansvar i den lokale 
menigheten, og samarbeider 
om å lede en cellegruppe. 
Sammen med ektefellene 
søker de ukentlig samvær med 
andre for å inspirere, hjelpe og 
dele Guds ord. Fokuset er på 
hvordan de kan bidra til at 
andre kan oppleve framgang i 
livet med Gud. Betoningen av 
praktisk og åndelig fellesskap 
sprer trivsel og gode relasjoner. 
Lengselen etter å se nye men-
nesker komme til tro gjør dem 
bevisste på å nå hverandres 
vennenettverk. De bruker tid 
og krefter på behov de oppda-
ger hos venner og bekjente som 
ikke er kristne. Nylig meldte 
de seg frivillig til å hjelpe en 
kamerat med å støpe en mur. 

Et håndgripelig og varig tegn 
på Guds kjærlighet – støpt i 
betong! Denne måten å leve 
sammen på hjelper dem til å 
være skjerpet i det oppdraget 
som Gud har gitt dem om å gå 
ut. (Matt.28,18-20)

Livslange	relasjoner
Bibelen er full av historier der 
Gud inngår pakt, og knytter 
seg til mennesker ved person-
lige avtaler. Gud søker nære og 
varme relasjoner med et folk 
som lever i sannhet og lydig-
het mot Hans vilje. (Jer.7,23). 
Gud er ikke interessert i å 
bygge forhold til mennesker 
som er kortvarige eller pro-
sjektbaserte, men som er livs-
lange (1.Mos.17,6-7). Paulus 
forklarer hvordan Jesus åpen-
barer Gud for oss som en far 
for sin familie (Ef. 2,13-19). Det 
er viktig å forstå at vi bare kan 
kjenne Gud ved å ha et per-
sonlig forhold til ham, ved tro 
og omvendelse. Pakt er Guds 
grunnlag for en relasjon til 
mennesker.

Kristus	i	oss	merkes
	av	andre
Som kristne opplever vi Gud 
som en fantastisk far, men 
det stopper ikke der. Den hel-
lige ånd føder oss inn i en ny 
familie av troende brødre og 
søstrer. Vi døpes inn til å fun-
gere i fellesskapet som lemmer 
gjør på et legeme (1.Kor.12,13). 
Her finner vi et mangfold av 

mennesker, knyttet sammen 
i den hensikt å gjøre Jesu liv 
synlig mellom oss. Å være en 
alene-kristen, uten noe for-
pliktende forhold til sin ånde-
lige familie, er ikke Guds vilje. 
Jesus har vist oss sin enorme 
kjærlighet ved å gi sitt liv for 
oss (1.Joh.3,16). Vårt gjensvar 
er å elske hverandre, og bruke 
våre liv for våre brødre og søs-
trer. Paktsforholdet i familien 
springer ut av vårt personlige 
paktsforhold med Kristus. Å 
”være i Kristus” får praktiske 
konsekvenser i forhold til våre 
søsken – vi elsker hverandre 
med Jesus kjærlighet, og blir 
til oppmuntring og styrke for 
hverandre i vår daglige vand-
ring med Gud (1.Joh.5,1-2).

n morten	Gundersen
morgunde@broadpark.no

mer	enn	godt	vennskap
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Nylig meldte de seg 
frivillig til å hjelpe 
en kamerat med å 
støpe en mur. 
Et tegn på Guds 
kjærlighet – støpt 
i betong!

Jesus har vist oss sin enorme kjærlig-
het ved å gi sitt liv for oss (1.Joh.3,16). 
Vårt gjensvar er å elske hverandre
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Seint	 ein	mørk	 vinter-
kveld,	 i	 snøstorm	 på	
fjellet	 og	 rett	 bak	 ein	
uoversiktleg	 sving,	
sløkte	 bilen	min	 brått	
som	når	nokon	bles	ut	
eit	lys.	Det	var	den	gon-
gen	eg	lærte	at	det	er	
noko	som	heiter	”regis-
terreim”.	

Samspelet
Registerreima får dei ulike 
delane i motoren til å fungera 
saman. Om ikkje kamaksel og 
veivaksel kan arbeida godt ilag, 
fungerer ingenting. Og fordi eg 
ikkje tenkte på at denne vesle 
reima vert trøytt og sliten og 
treng å fornyast, så enda det 

i fullt havari akkurat då det 
passa minst. Reima er den 
mjukaste delen i heile moto-
ren, men dei mjuke delane er 
sanneleg også viktige. Pakta 
vi står i utgjer grunnlaget for 
å fungera godt saman som 
kristne. Vi må ha det same for-
holdet til kvarandre som vi har 
til Jesus. Lekamen er ein, men 
lemene er mange. ”Som eg har 
elska dykk, skal de og elska 
kvarandre”, sa Jesus og pre-
senterte med det eit nytt bod 
for ei ny pakt. Det er Gud sjølv 
som har sett lekamen saman 
slik han vil. Når vi ser Jesus i 
kvarandre, kan vi elska fram 
og verdsetja dei gåver som ligg 
der, og hjelpa dei til å finna sin 
rette plass. Tommelfingeren 
er sterkare enn veslefingeren, 

men veslefingeren kjem lengre 
inn i øyra når det klør! Om det 
skulle vera konkurranse mel-
lom dei, ville heile lekamen 
verta uroa. 

Grunnlaget
Kjærleiken frå Gud er lang-
modig, velviljug, den misun-
ner ikkje, briskar seg ikkje og 
blæs seg ikkje opp. Kjærleiken 
gjer ikkje noko usømeleg, han 
søkjer ikkje sitt eige, harmast 
ikkje, gøymer ikkje på det 

vonde. Han gleder seg ikkje 
ved urett, men gleder seg ved 
sanninga. Alt held han ut, alt 
trur han, alt vonar han, alt toler 
han. (1. kor 13,4-7) Dette er 
den paktskjærleiken Gud har 
gjeve oss, og som er modell 
for vår kjærleik til kvarandre. 
Krossen som vart reist på 
Golgata, er sjølve grunnlaget 
for å leva og fungera saman. 
Der døydde vi med Kristus frå 
det gamle menneske med alt 
sitt hovmod og stormod. Ved 

Grunnlaget	
for	å	fungera	
saman

Pakta vi står i utgjer grunnlaget for å 
fungera godt saman som kristne.

tema:		KJÆRLIGHet	SOm	VaReR
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hans oppstode vart vi reiste 
opp i eit nytt menneske, og 
fekk Guds eigen kjærleik rent 
ut i hjarto våre ved den Heilage 
Ande. På pinsedag vart 120 
individualistar døypte i Den 
Heilage Ande, og forandra til 
eit team av læresveinar som 
tente Gud saman. Peter stod 
fram, saman med dei elleve, og 
talte. Dei var alle eitt i hjarta 
og sinn, og dei hadde alt i lag. 
Utan å vera fylte av Anden og 
stadig drikka av den, vil vi også 
mangla grunnlag for å fungera 
saman. 

Omtanke	og	mangfald
”Lillebrors vise” av Alf Prøysen, 
handlar om at dei minste også 
er viktige. For når alt kjem til 
alt, er det nokre ting berre lil-
lebror kan. Eller som Paulus 
seier det; dei veikaste lemene 
er viktige. Vi har alle våre 
svake og sterke sider. Ved å 

arbeida saman i den trufaste 
paktskjærleiken Gud har sett 
oss saman i, kan vi dekkja over 
dei svake sidene hjå kvarandre 
og la styrken koma til uttrykk. 

Eg tenkjer tilbake på ein dag 
eg skulle undervisa på bibels-
kulen i Cochabamba i Bolivia. 
Eit eller anna hadde gått gale 
med skyssen slik at ingen kom 
og henta meg den morgonen. 
Det enda med at eg kom vel-
dig seint til klassen. Ein bibel-
lærar og ein sjåfør har ikkje 
same status i der i landet, og 
for meg vart det eit godt døme 
å bruka i undervisninga! Det 
vart skjønleg for alle då eg sa: 
Kva godt gjer det dykk at eg 
har gåve til å undervisa Guds 
ord, om ingen kjem og hentar 
meg om morgonen? Gud har 
eit mangfald i si nådeutrust-
ning, og vi lærer å gi meir ære 
til dei som manglar ære. Og så 
er der ting i lekamen vi blygjest 

ved som vi dekkjer over med 
endå større sømd. Gåvene er 
ulike men Anden er den same. 
Tenestene er ulike men Herren 
er den same. 

I alt Paulus skriv om Guds 
nådes utrustning i våre liv, er 
hovudpunktet at alt må tena 
til oppbygging. (1.Kor 14,26) 
Om vi gir ære til andre, meir 
enn oss sjølve, og særskilt det 
som er det ringaste, vil vi ikkje 
ha strid i Jesu kropp, men alle 
vil ha same omsut for kvaran-
dre. Då vil lekamen bry seg når 
ein lem lir, og alle vil gleda seg 
over den ære som andre får. 
Ten kvarandre, kvar med den 
nådegåve han har fått, og ver 
gode hushaldarar over Guds 
mangfaldige nåde. (1 Pet 4,10)

n Norleif	askeland
norleifa@yahoo.com

Utan å vera fylte 
av Anden og stadig 
drikka av den, vil vi 
også mangla grunn-
lag for å fungera 
saman.
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Konflikthåndtering
Paulus	beskriver	menig-
heten	 som	en	harmo-
nisk	familie,	og	som	en	
velfungerende	kropp	–	
der	hver	enkelt	er	verd-
satt	for	den	de	er,	og	er	
fri	 til	 å	 fungere	 ut	 fra	
sine	evner1	for	å	møte	
de	behov	som	er.

Luftslott?
Noen betrakter dette synet 
på menighet som en utopi. 
Kirkehistorien gir mange ek-
sempler på mislykkede me-
nighetsprosjekter. Altfor prag-
matiske menighetsledere har 
åpnet forsamlingen for parti-
dannelser og maktkamper, 
splittende alliansebygging og 
fastkjørte konflikter. Når me-
nigheten ledes som en hvilken 
som helst organisasjon, får Den 
hellige ånd ikke stort spiller-
om. Andre tror på det Bibelen 
beskriver om harmoniske me-
nigheter, men de ser ikke for 
seg hvordan dette kan gjøres 
i praksis. Prosessene som 
gjør slike menigheter mulig, 
mangler. Det blir idyllisering 
og ønsketenkning i stedet for 
grep om realiteter. Når konf-
likter oppstår forsvinner ”vis-
jonærene”. Andre igjen løser 
konfliktene ved å fjerne folk 
som ikke er enige med dem. 
Slik oppstår nye oppdelinger, 
og fellesskapene blir små, en-

srettede kulturer - ofte preget 
av sterke enkeltpersoner.

Åpenhet	om	nederlag
Bibelen gir en fantastisk 
beskrivelse av hvordan Gud 
handler gjennom familier, 
slekter og folk – på tross av 
menneskelig skrøpelighet. 
Bibelen er faktisk veldig åpen 
og ærlig både på seire og ned-
erlag blant Guds folk. Den 
forteller oss at det alltid er 
et element av menneskelig 
skrøpelighet man må forholde 
seg til i livet; vi ser alle stykke-
vis. Interessemotsetninger og 
konflikter kan oppstå. Likevel 
beskriver Bibelen en kom-
mende tid der menneskene 
skal lære seg å leve sammen 
på en måte som gjør at me-
nigheten blir en gjenspeiling 
av hvem Jesus Kristus egentlig 
er2.

Grunnlaget	for	konflikt-
håndtering
Fiendskapet mellom men-
nesker er drept - takket være 
Jesu død på korset3. Alle som 
tror på Jesus har kommet til et 
punkt der man kan leve i enhet 
– ikke basert på egne forutset-
ninger, men på Jesus og det 
han har gjort. Man trenger ikke 
å forsøke å bygge opp en enhet 
ut fra egne anstrengelse, men 
heller ta vare på den enheten 
som allerede eksisterer i Jesus 
Kristus. Vi oppmuntres også 

til å være nøktern og ærlig 
i forhold til livets realiteter. 
Konflikter er ikke en fiende 
eller noe vi ikke vil se i øynene. 
Vi møter konflikter, og bruker 
dem som læresituasjoner for å 
lære noe både om oss selv, og 
om Kristus i oss.

ta	grep	tidlig
Gjør noe før konflikten får 
utviklet seg! Når man har et 
realistisk syn på livet, vil man 
ikke skyve på konflikter som 
oppstår i et håp om at de går 
over av seg selv. Konflikter 
skal ikke utsettes, men tas ved 
roten. Når vi vet at noen har 
noe imot oss, så skal vi gå og 
forsøke å gjøre opp med dem 
– før vi gjør viktige ting som for 
eksempel å be4. Begge parter 
har et ansvar i å rydde opp. Det 
er alltid enklest å vente på at 
den andre skal ta første skritt, 
men Jesus sier at begge parter 
må ta initiativ til å snakke ut - 
uten å vente på hverandre5. 

Gå	til	rette	vedkommende
Det er veldig fristende å skaffe 
seg støtte fra andre, før en tar 
opp en konflikt med dem det 
gjelder6. Bibelen sier at vi skal 
snakke med hverandre, ikke 
om hverandre. Sladder og bak-
snakk kommer lett inn i bildet 
dersom en ikke er bevisst. 
Bringer man andre parter inn i 
bildet bare for å skaffe seg selv 
støtte, kommer ting fort ut av 

kontroll. Konflikter kan vokse 
seg større enn de egentlig er.

Søk	hjelp	hvis	det	trengs
Bring inn en nøytral tredje part 
hvis konflikten ikke lar seg løse 
på tomannshånd7. Dersom to 
parter ikke kan løse konflikter 
seg i mellom, må de søke hjelp. 
Dette må dessuten gjøres på 
en slik måte at ikke konflikten 
trappes opp. Bruk gjerne me-
nighetens lederskap. Paulus 
etterlyste ledernes rolle når 
det var konflikter mellom de 
kristne i Korint8. I stedet for å 
arrangere rettssaker med uten-
forstående dommere, skulle 
de heller ha lagt saken fram 
for modne kristne, slik at ting 
kunne løses internt. Paulus 
hadde som apostel tilsyn med 
mange menigheter, og hadde 
også en funksjon som konf-
liktløser. Sakene han åpent og 
uredd tar opp i 1. Korinterbrev, 
viser dette. Et effektivt tilsyn 
må være reelt, og basert på 

Bibelen sier at vi 
skal snakke med 
hverandre, ikke om 
hverandre. sladder 
og baksnakk kom-
mer lett inn i bildet 
dersom en ikke er 
bevisst.
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ærlighet og tillit. Paulus skiller 
mellom ledere som er fedre 
og lærere9. Når det oppstår 
konflikter, kan en ”far” gå inn i 
saken med tillit fra alle parter, 
og hjelpe fram en løsning som 
bringer rettferdighet og fred. 
Mangel på reelt tilsyn har 
gjort at mange konflikter har 
forblitt uløst, til stor skade for 
relasjonene i menigheten.

Vær	villig	til	å	lide	urett	
Av og til kan en konflikt løses 
best ved at vi er villig til å lide 
urett10. Ved å stole på Guds 
inngrep og rettferdighet kan 
konflikter legges vekk; den 
som føler seg forulempet kan 

få legge alt på Gud, og gå vi-
dere i frihet. Uten tro til Gud 
blir konfliktløsning ofte bare 
ord, og man preges fort av 
vonde følelser og feil fokus. 

Skill	mellom	vesentlige	og	
uvesentlige	ting	
Paulus bruker mye tid i 
brevene sine til å hjelpe folk 
til å se forskjell på saker hvor 
det er viktig å ha samme syn 
og mening, og saker hvor dette 
ikke er viktig – der rett og galt 
avgjøres av den enkeltes tro og 
samvittighet11. Hvis religiøse 
krav overtar for nåde, opp-
står utålmodighet, misnøye, 
selvfokus og konflikter. Paulus 

viser i Kolosserbrevet kapittel 
2, at når man mister fokuset 
på Jesus, så fortaper man seg i 
uvesentligheter, og bygger bar-
rierer mellom mennesker. 

aktiv	kjærlighet
Kjærlighet er nøkkelen til alt 
godt som skjer mellom men-
nesker. Kjærlighet til Jesus er 
ikke sentimentale følelser, men 
villighet til å tilgi andre, og til å 
gi av seg selv for å stå sammen 
i den nye pakt. Brødsbrytelsen 
uttrykker dette, og er noe 
som feires i hjemmene sam-
men med dem vi har daglige 
relasjoner med. Når innholdet 
i den nye pakten preger oss, 

vil vi kunne bygge robuste fel-
lesskap der konflikter hånd-
teres og løses. Konflikter kan 
da faktisk snus til nyttige og 
lærerike hendelser som gjør 
oss i stand til endring, og til å 
formidle ekte liv til andre men-
nesker.

n terje	Dahle		
tedahle@online.no

1	  1 Kor.12, Efes.1,17-23
2	  Efes.4,11-13
3	  Efes.2, 14-19
4	  Matt.5,23-24
5	  Matt.5,23-24, Matt.18,15
6	  Matt.18,15
7	  Matt.18,16-17
8	  1 Kor.6,1-6
9	  1 Kor.4,15
10	 1 Kor.6,7
11	 Tit.3,9 Konflikthåndtering

Paulus viser (…) at når man mister 
fokuset på Jesus, så fortaper man 
seg i uvesentligheter, og bygger 
barrierer mellom mennesker.
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tema:		KJÆRLIGHet	SOm	VaReR

Han	 stod	 ansikt	 til	
ansikt	med	tortur,	død	
og	hele	den	forferdeli-
ge	fortapelsen.	Så	mye	
gruet	 han	 seg	 at	 han	
svettet	blod.	Han	kunne	
ropt	en	eneste	setning,	
og	Faderen	ville	sendt	
skarer	 av	 engler	 for	 å	
avbryte	alt.	Det	var	nå	
opp	til	ham.	Og	i	valgets	
grusomste	øyeblikk,	vel	
vitende	om	Fars	ønske,	
bøyde	han	nok	en	gang	
frivillig	 sin	 vilje,	 og	
sa:	 ”Far,	 ikke	 som	 jeg	
vil,	 bare	 som	 du	 vil.”	
Gjennom	denne	hand-
lingen	 demonstrerte	
Jesus	den	absolutte	fri-
het.

Jesu	frie	valg
Jesus var i ferd med å bli ”gjort 
til synd” for oss, og måtte bære 
hele verdens sykdom og syn-
deskyld fram til det retterste-
det hvor han visste at Guds 
vredesdom ville ramme ham. 
Det var ikke smertene som 
var det verste, men opplevel-
sen av fortapelse. Den dagen 

kunne han tatt vare på seg selv, 
og gitt opp sitt redningsopp-
drag og sin kjærlighet. I stedet 
tok han den mest fantastiske 
beslutningen, for din og min 
skyld, ved å bøye seg for Guds 
vilje. Ingen visste vel bedre hva 
frihet var enn Jesus selv. Men 
han demonstrerte frihetens 
hensikt; nemlig det frie valg å 
handle etter Guds gode vilje. 

Det	handler	om	å	være
Det har fått utbre seg en mis-
forståelse blant enkelte kristne. 
Noen tenker at fordi Guds frel-
sesverk utelukkende er basert 
på Kristus og gitt ved nåde, så 
vil det nesten være blasfemisk 
å legge noe vekt på egne gjer-
ninger. Man er blitt fri fra alt 
strev og egne gjerninger! Men 
langt mer enn spørsmålet om å 
gjøre eller ikke gjøre, så hand-
ler det kristne livet om å være. 
Det handler om hvem vi er i 
ham som lever i oss. For vi er slik 
han er, midt i denne verden. (1. 
Joh. 4,17)

Handlingene	overbeviste
En av de skriftlærde som kom 
til Jesus om natten, sa dette: 
«Rabbi, vi vet at du er en lærer 
som er kommet fra Gud, for 
ingen kan gjøre de tegn du 

gjør uten at Gud er med ham.» 
Jesu gjerninger hadde overbe-
vist dem! Slik er det også med 
oss. Det vi gjør, avhenger av 
eller påvirkes av, hvem vi er 
og hvem vi er sendt av. Frykt 
for loviskhet har gjort noen 
kristne passive. Men man tren-
ger ikke gå omkring i frykt for 
loviskhet ved å gjøre ting Guds 
ord sier. Å elske Gud er å holde 
hans ord. Og kjærligheten har 
ingen frykt i seg. Da jeg vokste 
opp var det i mitt miljø sterke 
tendenser til en slags ”anti-
gjerning-teologi”. Enkelte var 
redde for å skulle krenke Guds 
nåde ved å legge vekt på krist-
ne gjerninger. Barnedåpen ble 
trukket frem som et ideal, for 
der fikk Gud handle suverent 
uten menneskets egne utidige 
forsøk på å blande inn fromme 
gjerninger. Til og med under-
visningen om omvendelse og 
troens dåp ble tolket som for-
søk på undergraving av nåden 
gjennom egenstrev og selv-

frelse. Men troens respons til 
Ordet har aldri ført noen ut av 
nåden, men kun gjort nåden 
tilgjengelig. Rettferdigheten i 
Kristus blir kun gitt ved tro, og 
troen er aktiv. Mitt liv handler 
om å leve i tro til Gud i alt jeg 
gjør, og ved troen gripe det 
Gud har gjort ferdig for meg i 
Kristus. Jeg går til gudstjeneste, 
ikke fordi jeg innbiller meg at 
Gud blir mer fornøyd med 
meg, men fordi jeg har tro på 
de kristnes samfunn. Jeg tror 
at det behager Gud at vi stiger 
fram for ham sammen, og jeg 
tror at jeg ved hjelp fra Jesus har 
noe godt å gi til mine søsken, 
og at de har noe å gi til meg. 
Min tro på Kristus driver meg 
altså til handling. Og handlin-
gene undergraver ikke nåden; 
nei, de bekrefter nåden. 

n Norleif	askeland
norleifa@yahoo.com

Frihet 
til	å	gjøre!

Troens respons til ordet har aldri ført 
noen ut av nåden, men kun gjort 
nåden tilgjengelig.
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Skolesekk og 
skolesaker kan 
være mer aktuelt 
enn du aner 
for den som 
jubilerer. 

Flere og fl ere bruker den opp-
merksomheten de får i forbin-
delse med åremålsdager og 
andre jubiléer til å velsigne 
andre. 

Gaver i overfl od
Vi liker å gi gaver. Vi bruker 
denne gesten i mange sam-
menhenger: For å glede 
noen, for å vise kjærlighet og 
omtanke eller for å feire noen. 
En god tradisjon. Men nå er 
vi så utrolig privilegerte at de 

fl este av oss har rikelig av alt. 
Vi ender ofte opp med å gi 
gaver som ingen trenger.

Sølvbrudeparet har alt. Huset 
er fullt. Hvis de skal ha noe 
nytt, må de kvitte seg med 
noe av det de allerede har. 
50-åringen trenger ikke fl ere 
øredobber eller bøker. Beste-
mor har ikke rukket å bruke 
opp all konfekten hun fi kk til 
jul i fjor og onkel Nils vil heller 
gå i sin gamle lusekofte enn 
den smarte genseren vi kjøpte 
til ham.
 
Gir gaven videre
Derfor ser vi nå at måten å vise 
oppmerksomhet og gi gaver 
på fi nner nye veier. Mange 
bruker fødselsdager og andre 
merkedager til å ønske seg 
noe som andre trenger. Andre 

steder i verden er behovene 
ufattelig store, - og våre ’fød-
selsdagsgaver’ kan bidra til 
livsforvandlende forbedrin-
ger for mange, kanskje langt 
utover det vi kan tenke oss.

Gave for fremtiden
Ta for eksempel skolesekken 
som vi nevnte. For kr 75,-, som 
tilsvarer en middels sjokola-
deeske hos oss, kan et barn 
på Filippinene få det som 
trengs av skolemateriell for et 
helt skoleår. Dette er kostna-
der som foreldrene deres må 
dekke, men selv et så beskje-
dent beløp er en umulighet 
for mange. Med store barne-
fl okker og stor arbeidsledig-
het strever de med å opprett-
holde livet.
 

Gjennom Ministries Without 
Boarders Philippines, som ledes 
av Tone og Noralv Askeland, 
deles det hvert år ut tusenvis 
av ’skolepakker’ til dem som 
trenger det aller mest. Ønsket 
er at dette tallet kan utvides fra 
år til år, slik at stadig fl ere barn 
får mulighet til utdanning - og 
gjennom det et bedre liv. En 
slik håndsrekning vil komme 
hele nasjonen til gode. 

Aldri opprådd for gaveidéer
Så heretter trenger vi aldri stå 
fast, verken når vi skal kjøpe 
gaver eller når vi skal skrive 
ønskeliste. Vi kan ønske oss 
både én og fl ere skolesekker, 
eller andre ting som andre 
trenger. Og vi kan selvsagt 
selv gi slike gaver til mange i 
vår familie og vennekrets.

Verdi: Kr 100,-

I STEDET FOR Å FÅ EN GAVE DU KANSJE  IKKE TRENGER, ER DET PÅ VEGNE AV DEG GITT EN GAVE SOM ER MED PÅ Å  DEKKE SKOLEMATERI-ELL TIL BARN PÅ FILIPINENE.

MINISTRIES WITHOUT BOARDERS PHILIPPINES (MWBP).

GAVEN NOEN TRENGER 

Verdi: Kr 100,-

I STEDET FOR Å FÅ EN GAVE DU KANSJE  IKKE TRENGER, ER DET PÅ VEGNE AV DEG GITT EN GAVE SOM ER MED PÅ Å  DEKKE SKOLEMATERI-ELL TIL BARN PÅ FILIPINENE.

MINISTRIES WITHOUT BOARDERS PHILIPPINES (MWBP).

GAVEN NOEN TRENGER 
GAVEN

Verdi: Kr 100,-

GI
PÅ

ELL

MINISTRIES
 BOARDERS

Verdi: Kr 100,-

I STEDET FOR Å FÅ EN GAVE DU KANSJE  IKKE TRENGER, ER DET PÅ VEGNE AV DEG GITT EN GAVE SOM ER MED PÅ Å  DEKKE SKOLEMATERI-ELL TIL BARN PÅ FILIPINENE.

MINISTRIES WITHOUT BOARDERS PHILIPPINES (MWBP).

GAVEN NOEN TRENGER 

Verdi: Kr 100,-

I STEDET FOR Å FÅ EN GAVE DU KANSJE  IKKE TRENGER, ER DET PÅ VEGNE AV DEG GITT EN GAVE SOM ER MED PÅ Å  DEKKE SKOLEMATERI-ELL TIL BARN PÅ FILIPINENE.

MINISTRIES WITHOUT BOARDERS PHILIPPINES (MWBP).

GAVEN NOEN TRENGER 

Gaver som rekker langt
Ønsk deg en gave som andre trenger: Skolesekk, 
behandling for underernærte barn, klinikk for forlatte 
spedbarn, senter for gatebarn, helseopplysning, rent 
vann til en landsby, akutt nødhjelp m.m Gaven kjøpes 
i form av et gavebevis (kr 100,-/200,-/500,-/1.000,- )
som du kan gi sammen din gratulasjon. Beløpet går 
uavkortet til det formålet du ønsker. Utgiftene til 
administrasjon dekkes av menigheter i Norge.
Gavebeviset kan bestilles på: menigheten@kristent-
fellesskap.no eller tel. 55 38 18 40

Skolesekk og fl este av oss har rikelig av alt. 

En skole-
sekk til 
50-års-
dagen?

t ANNoNsE
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Åpne Dørers grunnlegger 
Broder Andreas gir en tydelig 
oppfordring til alle som 
planlegger sommerferie i 
utlandet: - Bruk ferieturen til 
tjeneste for Herren.

- Mange kristne reiser til land der det 
bor muslimer, men de færreste ten-
ker på at de kan bruke disse reisene til 
å tjene Gud. En gang spurte jeg noen 
hvorfor de ikke tok bibler med seg på 
ferieturen slik at de kunne gi Guds ord 
videre til lokale kristne. Svaret de ga 
var at de ikke ville ødelegge sin egen 
ferie, forteller Broder Andreas i et 
intervju i siste utgave av Interserves 
nyhetsblad «Go».
 Åpne Dører-grunnleggeren har gjen-
tatte ganger oppfordret kristne til å bygge 
relasjoner med muslimer. Også i intervjuet 
med «Go» bruker han anledningen til å 
mane sine trossøsken til innsats. 

Omsorg viktigst
- Når vi får en massebevegelse av kristne 
som åpner dørene sine for muslimene, tror 
jeg spenningene mellom kristne og musli-
mer vil bli borte. Mange tror at de må vite 
hvordan de skal dele evangeliet med mus-
limer før de tar kontakt. Men det er ikke 
dette det dreier seg om. Det viktigste er at 
vi viser omsorg, sier Broder Andreas.
Han erkjenner at det ofte er frykt som hin-
drer kristne i å søke kontakt med musli-
mene.
- Årsaken til at vi kjenner på frykt, er at vi 
ikke har tro. Mangelen på tro fører til at vi 
begynner å rope høyt når vi føler at mus-
limenes framgang blir truende. Men dette 
er ikke et verbalt slagsmål der det hjelper 
å rope. Her står vi overfor et åndelig slag, 
understreker Åpne Dører-gründeren.

 

 
Åpne dører

Både i arbeidet med bibelsmugling til Sov-
jetunionen og i møtet med muslimene har 
Broder Andreas vist hvilke dører som kan 
åpne seg når frykten er borte. I Interserves 
nyhetsbrev forteller han hvordan han nylig 
på en reise til Pakistan oppsøkte en av Tali-
bans skoler for å forkynne evangeliet.
 - Etterpå sa en av Talibanlederne at jeg 
kunne regne denne skolen som mitt andre 
hjem. Han ba meg om å komme tilbake 
og fortelle mer om Jesus. Han spurte også 
om jeg kunne ta med meg flere bibler og 
bøker, forteller den nå 79 år gamle Broder 
Andreas.
 Han synes det er mange likhetstrekk 
mellom arbeidet blant kommunister og 
tjenesten blant muslimer.
 - På samme måte som det bare er en 
frelser er det også egentlig bare en mot-
stander. Motstanderen hovedmål er å stop-
pe Jesu verk, mens vårt mål er å la enda 
flere bli kjent med Jesus, sier han. 

tentamen
Utgiver:  Tent AS
Adresse: Postboks 4156 
Dreggen, 5835 Bergen
Telefon: 55 32 66 40
E-post: post@tent.no
Internett: www.tent.no
Org-nr: 882 912 272
Bankkonto: 9100 21 07754

Motto: På jobb med Jesus

B

På jobb 
med Jesus  

er tittelen på Tents  
halvdagsseminar om det  
å gjøre arbeidsplassen til et 
tjenestested for Gud. 

Ta kontakt på telefon 55 32 66 40 
eller på e-post til post@tent.no 
dersom du ønsker mer informas-
jon om seminaret og muligheten 
for å holde det i din menighet eller 
forsamling.

- Bruk ferieturen  
i tjeneste for Herren

www.bergen-bibelskole.no
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