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LEDER

Trendforskere og eksperter ble 
på nytt tatt på senga i høst. De 
forutså ikke finanskrisen som 
førte til økonomisk kollaps i 
store deler av verden. Tillit og 
optimisme er byttet ut med 
mistillit, frykt og pessimisme. 

På samme tid som den økonomiske 
krisen begynte å gå opp for folk i USA, 
kom det flere tornadoer inn over sørsta-
tene, og millioner ble evakuert. Før det 
hadde uværet rammet Cuba og Haiti og 
forårsaket store ødeleggelser. 

Dette viser hvor sårbare vi mennes-
ker er. På tross av store anstrengelser og 
teknologiske nyvinninger klarer vi ikke 
å beskytte oss mot ulykker, økonomisk 
kollaps eller naturkatastrofer.  Trygghet 
og sikkerhet som bygger på oss selv, er 
ikke solid nok. At verden ligger i det 
onde lyser mot oss på avisenes førstesi-
der og nyhetene på nettet og på TV. 

I dette nummeret av FOLK får du 
lese om noe av det Gud gjør i den uroen 
og kaoset som er i verden. Gud viser 
et alternativ gjennom sitt folk som trer 
fram i verden i dag. Dette folket bygger 
på Guds ord og løfter og lever i rettfer-
dighet, fred og glede midt i turbulens 
og usikkerhet.   

Vi skriver om det å være et profetisk 
folk. Det innebærer at vi viser hva Gud 

gjør i vår tid og hvordan livet med Gud 
gir fred, viser veg for andre og bringer 
håp og hjelp til mennesker. Du får lese 
om jordnært slitesterkt liv i hverdagen 
som leves i tro på Jesus Kristus, og som 
Den Hellige Ånd bruker for å møte 
mennesker med sitt liv og kraft. 

Gjennom to intervjuer viser vi hvor 
utfordrende det er å være kristen i 
dagens utdanningssystem. Norge har 
blitt et annet land i forhold til kristne 
verdier og påvirkning i løpet av noen få 
tiår. Det betyr at vi møter den sekulære 
tankegangen tidlig, og den gjennom-
syrer utdanningssystemet fra vogge til 
grav. Dette er det viktig å være bevisst 
på, men vi kan møte denne utfordrin-
gen i tro. Vi viser hvordan dette gir 
oss nye muligheter til å formidle Jesus 
Kristus til mennesker.

Mest av alt vil vi gjennom de arti-
klene du leser, vise at Gud er Herre og 
Konge, og at han gjør mye mer enn det 
vi kan forstå gjennom et folk som vil la 
Gud få bruke dem slik han vil. Bibelen 
og historien viser oss at det folket som 
Gud får bruke etter sin plan og vilje, 
gjør mye mer enn det antallet de repre-
senterer. 
God lesning!

n Terje Dahle 
tedahle@online.no

Gud gjør mye mer 
enn det vi kan forstå 
gjennom et folk som 
vil la ham få bruke 
dem slik han vil.

Å være et profetisk folk
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Jesus var veldig tydelig på at dette disip-
pel-livet ikke kan læres som pensum på 
en skole, men kommer som en frukt av 
et liv i nært fellesskap med Ham.

Når me lever rett saman som Guds 
vener, i profetisk einskap og som lemer 
på Kristi kropp, då har våre bøner stor 
kraft og verknad.

Kort sagt kan det komme til å koste 
atskillig mer å leve tydelig som kristen i 
Norge. Men personlig tror jeg ikke det 
vil være noen katastrofe.

 
      - 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.

 
                                  23. årgang 

Utgiver: 

Kristent Nettverk,  

Postboks 3180 Årstad, 

5829 Bergen

Ansvarlig redaktør: 

Erling Thu

Redaktør: 

Terje Dahle 

Opplag: 1800 eks.

Abonnement: kr. 200,- pr. år 

Utkommer med 4 nummer i året 

Kontonr.: 9524.05.04996

Epost: folk@krinet.no

Internett: www.krinet.no/folk

Tekstredigerere: 

Børge Bentsen, Stein Ørnhaug,  

Bjørg Kristing, Lisbeth M. Åsheim,  

Torgeir Sævik, Bente Sævikstsrand,  

Marit Tandstad

Grafisk produksjon:  

Tormod Åsen   Fruitproject .No 

Trykkeri:  

Kristiansand Trykkeri AS 

Fotokilder:

Private bilder

www.istockphoto.com

   3 – 2008

FOLK
Et profetisk folk 

– i urolige tider



TEmA:  Et profetisk folk

 4

”Hva er sannhet”, 
spurte Pilatus da han 
forhørte Jesus for 2000 
år siden1. Spørsmålet 
har alltid opptatt folk. 
I vår vestlige verden 
defineres sannheten av 
vitenskap. 

Da vi flyttet for tre år 
siden, måtte jeg se 
gjennom noen gamle 

bokesker. Der kom jeg over 
flere lærebøker i psykiatri 
og sykdomslære. Ting som 
ble slått fast som vitenskape-
lige sannheter da, rister folk 
på hodet av nå. Forskningen 
endrer nemlig sine konklu-
sjoner stadig. Vi ser kun styk-
kevis og delt, sier Bibelen.  
Og bak alt finnes det sannhet 
som er gyldig over alt og all-
tid.

Jesus – alt eller ingenting
Jesu påstand er at han er 
Sannheten2; ingen over, og 
ingen ved siden. Det klinger 
dårlig hos det postmoderne 
mennesket. Mange vil ha 
ham på sin egen måte, og 
fremhever for eksempel bare 
den Jesus som brøt med nega-
tive tradisjoner, rokket ved 
oppleste sannheter, og viste 
handlekraft og mot i møte 
med svake og utstøtte. Men 
budskapet om å vende om, 
være lydig, og å underordne 
seg autoriteter er ikke alltid 
like lett å svelge. Det er all-

tid en tendens til å dele opp 
Jesus, og ta den delen som 
smaker best eller føles best. 
Paulus møtte det samme 
i Korint, og måtte hjelpe 
menigheten til ikke å forsøke 
gjøre Jesus til sin tjener, men 
til sin Herre. Det er Jesus som 
legger premissene og define-
rer sannheten3.

De første kristne betalte 
prisen for sannheten
De første kristne ble satt høyt 
av folk flest, men samtidig 
var det noe ved dem som 
gjorde at folk holdt en viss 
avstand4. De demonstrerte et 
liv som folk likte, og samtidig 
formidlet de et radikalt bud-
skap som stilte folk på noen 
utfordrende valg. De første 
kristne hadde ikke noen for-
mell posisjon eller makt over-
for andre; de var som folk 
flest – uten spesielle privile-
gier eller høy sosial status. De 
levde som Jesus, forkynte at 
Guds rike var kommet nær, 
og oppfordret alle mennesker 
å bøye seg for ham ved å tro 
på evangeliet. De levde etter 
det de forkynte – ved å gi av 
det de hadde, vise praktisk 
kjærlighet, og leve i enhet. 
Rettferdighetsbudskapet ut-
fordret folk med penger og 
makt, og påstanden om at 
”Jesus er Herre”5 var noe som 
provoserte og skapte kon-
frontasjoner – ja, også forføl-
gelse. Myndigheter forsøkte, 
da som nå, å snu stemningen 

i folket mot de kristne ved å 
spille på sympatier og anti-
patier. 

Stå for sannheten
Vi forvalter et budskap som 
skal gis videre. Vi skal mi-
sjonere, forkynne Jesu her-
redømme. Det er så radikalt 
at det ofte skaper konflikter. 
Jesus sa at det ville skje. Det 
skapes skiller, både i familier 
og i nasjoner6. Når vi møter 
Jesus opplever vi ofte et pa-
radoks; vi får fred med Gud, 
oss selv og andre, men kom-
mer i konflikt med andre som 
vil motarbeide Jesus Kristus. 
Kirken var imidlertid aldri 
ment å bli en verdslig makt. 
Budskapet fungerer best når 
det formidles av vanlige folk 
uten spesielle posisjoner el-
ler privilegier som skal for-
svares. Vi representerer det 
enkle evangeliet om frelsen 
og livet i Jesus Kristus, ikke 
en organisasjon eller en kirke 
med mange særinteresser. 

Etterfølgere av Jesus vet 
hva de går til
Jesus sa at vi kom til å bli 
møtt på samme måte som 
han ble7. Mange vil møte oss 
med respekt og tillit, men an-
dre med forfølgelse. Vi lever 
et liv som mange setter pris 
på, og samtidig påstår vi 
ting som er ubehagelige for 
enkelte, og som kan skape 
motstand og konflikter. Det 
er ikke til å unngå at noen vil 

Stå for sannheten 
– for Guds skyld!
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Jesus var veldig tydelig på at dette disippel-
livet ikke kan læres som pensum på en 
skole, men kommer som en frukt av et liv  
i nært fellesskap med Ham

reagere negativt, slik de også 
reagerte på Jesus. Dette må vi 
bare gjøre opp med oss selv, 
en gang for alle. Vi gir opp 
våre beskyttede, skjermede 
liv for Kristus. Så slipper 
vi lange, slitsomme runder 
hver gang konsekvensene av 
å følge Jesu møter oss. Jesu 
karakter får skinne igjennom 
i våre liv, til hans ære: 

Vi er ikke til salgs, og vi er •	
ikke opptatt av karriere og 
makt.
Vi behandler folk med re-•	
spekt uavhengig av hud-
farge og sosial status. 
Vi er villige til å si nei til en •	
god jobb dersom det kom-

promitterer livet med Gud. 
Vi vil alltid søke Guds vilje 
først.
Derfor vil vi også alltid bo •	
der Gud leder oss, uten å 
gjøre oss avhengig av kom-
fort, klima, jobbmuligheter 
eller nærhet til familie og 
slekt.
Vi verken betaler svart eller •	
jobber svart, og vi behand-
ler penger slik Gud vil. 
Vi kaller abort for det det •	
er; å ta liv, samtidig som vi 
bringer tilgivelse og opp-
reisning til de som lever i 
skyld, sorg og skam etter 
en abort. 
Vi unnskylder ikke rusmis-•	

bruk eller utskeielser, men 
gir heller hjelp til å leve 
rent og rett.
Vi deler evangeliet om •	
Jesus med mennesker selv 
om det koster. 
Likeledes vil vi be for men-•	
nesker og ta initiativ til 
å hjelpe, selv om det kan 
oppleves ydmykende.

Den hellige ånd er vår 
advokat og veileder
Jesus var veldig tydelig på at 
dette disippellivet ikke kan 
læres som pensum på en sko-
le, men kommer som en frukt 
av et liv i nært fellesskap med 
Ham8. Det innebærer at vi 

blir mennesker som blir venn 
med Ånden, og samtidig in-
volverer oss i nærmiljøet. Da 
blir Ordet, Jesus, kjøtt og blod 
der vi er, og sannheten setter 
folk fri9.  

n Terje Dahle 
tedahle@online.no

1  Joh.18,38
2  Joh.14,6
3  1 Kor.1,12-13 + 3,1-11
4  Apg.5,13
5  Apg.14,8-18 + 16,16-24 + 

17,1-10 + 19,23-40
6  Matt.10.32-39
7  Joh.15,20
8  Joh.16,13
9  Joh.8,31-36

Stå for sannheten 
– for Guds skyld!
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den multikulturelle 
utfordringa i skulen

Eg treng ofte ikkje gjere 
anna enn å be, så kjem 

eit høve til å lytte, gje 
råd eller velsigne

Som kristen lærar kan det vere 
lett å bli motlaus. Vi har fått ny 
ekteskapslov, nye læreplanar, 
ny føremålsparagraf og det nye 
faget RLE – som ikkje lenger 
har ”kristendom” i namnet. 
men Gud har ikkje gitt oss ei 
ånd som gjer motlaus, men ei 
ånd som gir ”kraft og kjærleik 
og visdom”. 

Aukande mangfald er ingen trussel
 - Å vere lærar i dag byr på mange 
utfordringar: mange forskjellige elev-
ar med ulik bakgrunn og ditto forel-
dre, kollegaer med ulike livssyn, fleire 
og fleire arbeidskrav, nye læreplanar 
og lærebøker, press frå politikarar 
og media, og aukande digitalisering, 
seier Siv Østrem Peersen som sjølv er 
lærar i vidaregåande skule. Ho under-
viser mellom anna ein tredjeklasse i 
norsk. 

- Eg vert aldri frustrert av å under-
vise elevar med annan religiøs ståstad 
som til dømes islam eller humanetikk. 
Eit menneske som trur på noko, eller 
signaliserer at han ikkje trur på noko, 
er ofte eit reflektert menneske. Fleire 
gonger har eg fått snakke med musli-

mar om Jesus. Då kjem det godt med 
å ha gått på bibelskule, og å ha solid 
bibelkunnskap, seier Peersen. 

Opne samtaler
Menneske som har i mot kristendom-
men har av og til hatt negative erfa-
ringar i møte med folk som har kalla 
seg kristne, det er Peersen si erfaring. 
Det kan gje utgangspunkt for gode 
samtalar. Ho vil vere open for kva 
Den Heilage Ande fortel om dei ho 
møter på arbeidsplassen.  – Mi opp-
leving er at Den Heilage Ande opnar 
dørar. Eg treng ofte ikkje gjere anna 
enn å be, så kjem eit høve til å lytte, gje 
råd eller velsigne. Det er viktig å møte 
menneske utan fordøming slik Jesus 
gjorde. For Siv Peersen har møtet 
med enkeltmennesket alltid vore det 
viktigaste; det å møte elevane der dei 
er. Det inneber også nokon gonger å 
få innblikk i kva dei slit med person-
leg. Ho har snakka med elevar om 
det meste, frå motorsyklar til sex, på 
ungdomanes eigne premissar. Ho har 
også stor tru på bøn. Bøn for elevar, 
kollegaer og sjefar er eit ”must”. 

Konstruktive konfliktar
Kristendommen har ein viktig plass 
i lærebøkene i norskfaget. Trua på Gud 

har påverka litteratur, språk, kunst og 
musikk i Noreg og Europa gjennom 
historia. For eit par veker sidan såg 
Peersen gjennom læreboka til sonen. 
Det var religion for tiande klasse. Ho 
var spent på korleis kristendommen 
vart framstilt, og vart positivt over-
raska. Den var gitt stor plass, og ikkje 
på nokon måte ”gøymt vekk”. Ingen 
religionar, heller ikkje humanetikken, 
var framstilt som ”den rette”. 

- I mine 14 år som lærar i skulen har 
eg opplevd lite at folk er negative til 
meg fordi eg er kristen. Eg har alltid 
vore open med trua, både i jobbsøkna-
der, på intervju og blant kollegaer. Ein 
gong opplevde eg rett nok angrep frå 
ein kollega. Han prøvde å overbevise 
meg om at Gud ikkje fanst, og kom 
alltid med ”stikk” når det var negative 
oppslag i avisene om kristne tema. Eg 
svarte ikkje på dei verbale angrepa, 
men forlèt rommet og ba heller. Etter 
kvart endra han haldning, og vi vart 
svært gode kollegaer. Eg trur ikkje 
kristne skal vere redd for konfliktar. 
Gud bruker dei til å hjelpe både oss og 
andre til å vokse, seier Peersen. 

n Siv Østrem Peersen 
sivpee@hotmail.com
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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

BOKKIOSKEN.NO

BOKKIOSKEN.NO

t ANNONSE

9 788290 441314

Hva ser du?
En liten bok om en stor 
drøm.  Guds egen drøm.

Da Abraham skulle få vite hva 
som var Guds plan,  
så førte Gud ham ut av teltet, 
og viste ham stjernehimme-
len. Abraham så, og fornem-
met en storhet han ikke 
hadde begreper for. Det er 
sider ved Gud som fornuften 
ikke kan gripe, men som kun 

hjertet kan gripes av. Her gjelder bare poesiens og 
kunstens språk. Erling Thu har i denne boken vist 
hvordan Gud bruker sin drøm til å forandre verden. 
Profetisk drømming er godt forankret i Bibelen.  
Les, reflekter, og bli smittet av Guds egen drøm!

Dette er poesi, ikke rim eller dikt, men teologi 

kledd i poetens bilder og farger og liv og 

rytme. Er ikke det i pakt med selve Bibelens 

måte å lære oss teologi? Boken sår håp og gir 

visshet – for drømmene er festet i Guds løfter, 

i det profetiske ord i Den hellige skrift. Les, bli 

glad, og la drømmene bli bønn! 

-Reidar Paulsen, pastor i Kristkirken i 

Bergen. Leder for Doulosnettverket.

Utrolig, for ei bok. Fantastisk det å kunne se 

det mer ut fra Guds perspektiv. Tror den vil 

bli til velsignelse for mange, den kan brukes 

i alle situasjoner. En får liksom mer del i Guds 

hjerte på en konsentrert måte. 

-John Jacobsen, Kristiansand

Dette er fantastisk lesing. Det gir en følelse av 
å kunne løfte blikket, zoome ut, slik at verden 
kan sees med nye øyne. Spør du meg burde 
denne boken være obligatorisk for alle ung-
dommer som vil få en smak av hvilke planer 
og drømmer vi kan dele med Gud for å se 
nasjonen vår forandret. Herlig! -Håkon Pettersen, mastergradstudent  

og ungdomspastor i Bergen
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      Videregående skole

 Lite rom for tvil

Det er naturfagtime i klasse 
3A på Sortland Videregående 
Skole, og skoleåret har akku-
rat startet opp. Silje Erlandsen, 
17 år, sitter i klasserommet, 
og aner hva som kommer når 
læreren penser inn på biologi 
og utviklingslæren. Som van-
lig fremstilles teorien som 
sikre fakta, uten rom for tvil. 

Silje har vært med på dette før. Hun 
velger å ta opp saken med læreren på 
gangen og ikke i klasserommet, for 
ikke å virke kranglete. – Jeg synes 
det er litt dumt at utviklingslæren 
fremstilles slik, sier hun til læreren 
på tomannshånd.  – Det er jo en 
teori, ikke sant? Er det ikke naturlig å 
nevne det? Læreren forsøker å avvise 
henne diplomatisk. – Det meste er jo 
hypoteser som kan falle hvis fakta-
ene de bygger på viser seg å være feil. 
Det blir for komplisert å ta forbehold 
hele tiden. 

Bjørkemålerbløffen
Silje er ikke ferdig med saken. Når 
hun kommer hjem blar hun i boken 
”Evolusjon – opplest og vedtatt?”, 

som er et oppgjør med flere av svak-
hetene i utviklingslæren. Hvorfor 
vil ikke skolen informere om disse 
innvendingene som flere forskere 
har reist? Hun leser blant annet om 
”bjørkemålerbeviset” fra England på 
1950-tallet, som viste seg å være en 
bløff. Avisen The Sunday Telegraph 
avslørte i mars 2000 at den berømte 
forskeren hadde jukset, og limt døde 
bjørkemålere til trestammene for å 
bevise sin teori. 

Så skjer det et utrolig sammentreff. 
I neste naturfagtime nevner læreren 
akkurat dette bjørkemålereksempelet 
for å forklare hvordan evolusjonspro-
sessen virker. Silje har boken med seg 
i ranselen, og rekker opp hånden. – 
Unnskyld, men det eksempelet som 
du trekker fram der er blitt avslørt 
som bløff for flere år siden. – Hva 
mener du, spør han. Silje henter frem 
boken og leser høyt fra den oversatte 
avisartikkelen: ”Evolusjonseksperter 
innrømmer stilltiende at et av deres 
kjæreste eksempler på Darwins teori 
i praksis – bjørkemålerens historie – 
er basert på flere vitenskapelige bom-
merter.” Artikkelen beskrev videre 
hvordan frykt for at utviklingslæren 
skulle miste ansikt overfor kreasjonis-
tene gjorde at jukset ikke ble offentlig-

gjort før noen gravde i saken mange 
år senere. Læreren ble lamslått, og 
fant ingen god måte å hente seg inn 
på. Nysgjerrigheten var nå blitt vek-
ket hos de andre elevene. Flere ville 
snakke med Silje etterpå. Flere kom 
hjem til henne for å få svar på sine 
spørsmål om hva kristne egentlig 
tror. 

Bastante forklaringer
– Poenget mitt, sier Silje Erlandsen til 
bladet FOLK, er ikke først og fremst 
å stille spørsmålstegn ved utvi-
klingslæren, men å kritisere hele den 
bastante og ensidige måten skolen 
fremstiller ting på. Når utviklingslæ-
ren, som handler om selve opphavet 
vårt, presenteres slik at det ikke er 
rom for tvil, så oppleves det tem-
melig overkjørende. Lærerne frem-
står som skråsikre på ting man ikke 
kan være skråsikker på, og kritiske 
spørsmål er uvelkomne. Man får ser-
vert er en ferdigpakket ”offisiell ver-
sjon” som er uten løse tråder. Det er 
ingen åpne spørsmål, bare lukkede 
svar. Ganske underlig når man ellers 
blir oppmuntret til å tenke kritisk 
og selvstendig. Silje forteller om en 
klassevenninne som ble provosert 
når hun oppdaget hvor lite man fikk 
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 Lite rom for tvil

vite om alternative syn. Flere forskere 
hadde gode, vitenskapelige innven-
dinger som aldri kom frem. Hun 
valgte dermed i en biologioppgave å 
sammenligne kreasjonisme og evolu-
sjon. Oppgaven skulle presenteres for 
klassen. Læreren advarte henne: Hvis 
hun trakk slike ting inn i en eksamen, 
så ville hun bli trukket i karakter. 
Ikke rart at hun opplevde dette som 
et utidig press. En annen venninne 
kom til Silje betrodde seg. ”Jeg tror 
det samme som deg; jeg er bare ikke 
klar for å møte konsekvensene av å 
bli en kristen ennå.” Konsekvensene 
hun så for seg var ikke hyggelige. Det 
burde kanskje være en tankevekker 
for mange. 

Naturfag med brodd
– Naturfag er kanskje det faget hvor 
kristne føler seg mest tråkket på, sier 

Silje. Mangelen på 
respekt for krist-
ne standpunkter 
kommer tydelig 
frem der. Holder 
man fast på at Gud 
skapte verden, så 
blir man lett sett på som brysom og 
rar, en naiv person som tror på even-
tyr. Dessuten er det akkurat som det 
er vanntette skott mellom fagene. 
Det er for eksempel lite diskusjon 
om de moralske konsekvensene av 
det materialistiske menneskesynet 
som kommer frem i for eksempel 
biologien. Realfagene er generelt lite 
reflekterende. Skolen vil ha A4-svar: 
pugg formlene, lær de rette svarene, 
følg pensum – så går det bra. Norsk, 
historie og religion er andre fag hvor 
spenninger mellom livssyn oppstår. 
I norsk trakk læreren for eksempel 

fram en sammenligning mellom ”de 
mytiske skapelsesfortellingene i nor-
røn og kristen tro”. Begge syn var 
underforstått like fantasifulle. Hun 
problematiserte blant annet den 
kristne skapelsesberetningen slik: 
”Hvis Adam og Eva bare fikk søn-
ner, hvordan fikk de da barnebarn?” 
Slik bygges fordommene hos elevene 
opp, mener Silje.  Hun hadde rakt opp 
hånden og sagt: ”Når vi skal tolke en 
tekst, så må vi jo forholde oss til det 
som står der, ikke til det som ikke 
står der.” Læreren måtte innrømme 
at hun hadde et poeng. 

Lærerne fremstår som skråsi-
kre på ting man ikke kan være 

skråsikker på, og kritiske 
spørsmål er uvelkomne.

Silje og flere andre i klassen var svært 
misfornøyde med undervisningen og 
opplegget i religionsfaget.
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Tok religionsfaget som privatist
Silje og flere andre i klassen var svært 
misfornøyde med undervisningen og 
opplegget i religionsfaget. Ni elever 
besluttet derfor å lese på egen hånd, 
og så gå opp som privatister i stedet. 
Disse slo seg sammen i en kollokvi-
egruppe. To av dem var kristne. – Vi 
underviste hverandre, forteller Silje. 
– Da vi tok for oss kristendommen 
underviste jeg blant annet om bibel-
forskning og bibelsyn, menighet, Den 
hellige ånd og Jesus. Prosjektet gikk 
svært bra, og de fleste i gruppen fikk 
gode karakterer. 

Historielesning med røde briller
– I historiefaget kommer også det 
kristendomskritiske ofte frem, sier 
Silje. – Historie blir jo alltid tolket. 
Jeg reagerte flere ganger på at enkelte 
hendelser tydelig ble vinklet for å få 
frem en bestemt mening. Motstanden 
mot fri abort ble for eksempel nær-
mest framstilt som en skamplett i 
historien. Slik skinner historieskrive-
rens og dermed skolens offisielle syn 
igjennom. Når man lærer om hvor-
dan kristendommen kom til Norge, 
så blir det kanskje i samme åndedrag 
satt sammen med tvangsmisjonering, 
heksebrenning, overgrep og dobbelt-

moral. Man skal ikke ha lest mye i 
andre kilder om disse tingene for å 
skjønne at det ikke var akkurat slik 
det foregikk. Den verste opplevelsen 
jeg har hatt var på ungdomsskolen. 
En lærerstudent var vikar i vår klasse, 
og hadde laget en quiz om andre ver-
denskrig. Et av spørsmålene lød slik: 
”Hvor mange jøder drepte de krist-
ne?”  Klasseforstanderen reagerte 
heldigvis på dette, og tok det opp i 
klassen etterpå. Når lærere får spre 
slik gift, så blir det fryktelig tungt å 
være en kristen på skolen. 

Viktig å stå frem
– Jeg føler at det krever mye å være 
en tydelig kristen i skolen, innrøm-
mer Silje. Man må bestemme seg for 
å heise flagg, og være villig til å møte 
det presset som kommer. Det verste 
man gjør er å gi seg over, og ikke ta 
opp kampen. Mange kristne velger å 
ligge lavt for å overleve. Stadig må 
man svare for seg; det kan være alt 
fra kvinnesyn og homofili i dag til 
korstog og inkvisisjon i middelalde-
ren. Noen føler seg for usikre til å ta 
til motmæle mot alle fordommene, og 
håper å kunne komme seg igjennom 
skolen uten å bli tråkket på for mange 
ganger. – Jeg har venninner som har 

hatt det slik. Men min erfaring er at 
dersom man reiser seg og står fram, 
og nekter å la seg undertrykke, så får 
man respekt. Det som har reddet meg 
er at jeg har skaffet meg kunnskaper 
gjennom andre kilder – både i forhold 
til hva Bibelen sier, og hva for eksem-
pel forskere sier. Arbeidet i den krist-
ne elevorganisasjonen Ny Generasjon 
har vært til utrolig stor hjelp. De har 
forstått hvordan dette er, og har mye 
hjelp å gi, forteller hun. Ellers er det 
å bli trygg på Gud, og å bli kjent i 
Bibelen det beste man kan gjøre. Silje 
ønsker seg en mer åpen skole der 
også andre enn ateister og agnosti-
kere kan føle seg velkommen. – Med 
mer ærlighet og åpenhet i forhold 
til at det finnes flere syn på ting kan 
man også få flere spennende samtaler 
og større perspektiver, mener Silje. – 
Teorier som gjelder opphavet vårt er 
så viktige på flere plan. Det berører 
eksistensielle spørsmål – opplevelsen 
av mening i tilværelsen. I slike ting 
synes jeg skolen og lærerne burde 
legge seg på en mer spørrende linje, 
og ikke bare komme med bastante, 
ferdige svar som er så forenklet at de 
blir direkte sneversynte. 

n Børge E. Bentsen 
bentsen@bluehill.no

–Heiste rent flagg: Silje Erlandsen opplevde videregå-
ende skole som et miljø der man blir utsatt for mye 
ensretting i livssyns- og verdispørsmål. Ateistisk 
humanetikk og sekularisme gjennomsyrer alt. Mange 
kristne føler seg uthengt og presset, både av lærere og 
medelever, og de skammer seg over sin tro. Silje tok selv 
opp disse spørsmålene til diskusjon, både i klassen og i 
vennegjengen. Samtidig som hun engasjerte seg mye i 
menigheten og i Ny Generasjon, så satset hun også på 
skolearbeidet. I 2008 gikk hun ut av videregående skole 
med de beste karakterene skolen hadde hatt på flere år. 
I høst reiste hun til Argentina for å gå å ”disippeltre-
ningsskole” i Youth With a Mission. 

– Jeg føler at det krever mye å 
være en tydelig kristen i skolen, 
innrømmer Silje.
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Å stå i Herrens råd

Ei ny tid kom med den 
nye pakta. Joel sin pro-
feti om at Den Heilage 
Ande skulle rennast ut 
over alle menneske 
opna opp store per-
spektiv. Bodskapen var: 
”Det kjem ein profetisk 
generasjon som skal 
fullføra alt det Gud har 
tala om.” Den genera-
sjonen heiter ”Kristus”.

I Kristus er alle profetar
Eit profetisk folk er ein gene-
rasjon av unge og gamle 
menneske som er profetiske 
i alt dei er og gjer. Dei ser og 
høyrer frå Gud, og frimodig 
gjev dei bodskapen vidare 
til folk og nasjonar. Dei er 
talsmenn for Gud, for hans 
gode autoritet og styre, til 

personar og samfunn. Men ei 
anna side er kan henda endå 
viktigare: Dei står for Guds 
åsyn! Bibelen seier at pro-
fetane tok del i Herrens råd 
(2.Mos.4,15; 7,1-2; Jer.15,19; 
23,18). Det var ikkje mange 
som hadde denne funksjonen 
i den gamle pakta. Og det var 
tider då Herrens lampe nesten 
hadde slokna – då det sjeldan 
kom syner og ord frå Herren 
til folket. Men profeten Joel 
såg fram til den messianske 
tidsalderen som skulle vera 
Andens tidsalder. 

Anden er rent ut
Joel skildrar korleis Anden 
skulle rennast ut over alle 
menneske. Både unge og 
gamle, kvinner og menn 
skulle tala profetisk, sjå syner 
og ha draumar frå Gud. Bøna 
til Moses om ein profetisk 

Ande over heile folket ville 
verta oppfylt. Desse tidlegare 
tiders bøner og visjonar vert 
no verkeleggjorde i Jesus. Den 
Heilage Ande har kome, og 
Guds folk er eit profetisk folk. 
Det er ikkje lenger bare nokre 
få som kan stå i Herrens for-
trulege råd. På grunn av Jesu 
Kristi blod kan kvar einaste 
truande stiga fram for Guds 
kongsstol, nådens kongsstol, 
og finna nåde til hjelp i rette 
tid for dei me ber for. Vi får 
alle vere blant dei ærlege, 
dei som ottast Herren og har 
fortruleg samfunn med han, 
og som får rettleiing i pakta 
(Sal.25,14). 

Rådslåing med Herren
Kva inneber det å stå i 
Herrens råd? Det er meir enn 
å vera i Guds nærvær, og å ta 
imot ord og rettleiing frå han. 

Bibelen syner noko mykje 
meir aktivt. Å stå i Herrens 
råd er å ta del i himmelske 
rådslåingar. Det er å påverka 
Herren i dei vedtak han kjem 
fram til. Menneske som står 
i Herrens råd kan få Gud til 
å endra sitt forsett! Herren 
gjer ikkje noko før han har 
rådslått med tenarane sine: 
”For Herren Gud gjer ikkje 
noko utan at han har openbara 
sitt råd for tenarane sine, pro-
fetane” (Amos.3,7). Det er 
ein svimlande tanke at den 
allmektige Gud tek tenarane 
sine med på råd! Men Bibelen 
gjev oss fleire døme på at det 
er slik – mellom anna i livet 
til Abraham, Moses, Esekiel, 
Amos og Joel. I Jesus kan du 
og eg leve slik som dei!

n Erling Thu 
et@krinet.no

Eit profetisk folk er ein generasjon 
av unge og gamle menneske som 

er profetiske i alt dei er og gjer. 
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Guds trojanske hest, 
menigheten, overvinner 
mørket gjennom å leve 

profetiske liv. 
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En av de mest kjente fortel-
lingene fra den greske myto-
logien er historien om greker-
nes kamp mot byen Troja.
Trojas murer var uoverstigelige, og 
byporten ugjennomtrengelig. Selv 
om grekerne mønstret en styrke på 
over 100 000 krigere og beleiret byen 
i over 10 år, så lyktes de ikke med å 
innta den. Til slutt la Odyssevs og 
grekerne en listig plan som ga ver-
den et nytt begrep.

Grekerne bygde en gigantisk trehest, 
og i hulrommet ble det gjemt en tropp 
krigere med Odyssevs i spissen. Så 
trakk resten av hæren seg tilbake. På 
genialt vis klarte de slik å lure troja-
nerne til å tro at grekerne hadde gitt 
opp kampen, og etterlatt seg hesten 
som en slags fredsgave. Trojanerne 
brakte hesten inn bak murene, og 
feiret det de trodde var en endelig 
seier over grekerne. Så snart festen 
var over, og trojanerne sov ut rusen, 
hoppet Odyssevs og krigerne hans 
ut, åpnet byporten fra innsiden, og 
slapp de greske styrkene inn. Snart 
var hele byen beseiret. 

Fra innsiden og ut
Bibelen forteller oss at Guds rike lig-
ger i strid med mørkets rike. Midt i 
denne kampen står Guds menighet. 
Og på samme måte som grekerne 
overvant Troja fra innsiden, har Gud 
sendt sin menighet for å forandre 
verden innenfra. Ikke for å brenne 
ned og gjøre skade, eller å lure seg 
inn på mennesker med listige knep, 
men gjennom å demonstrere åpne, 
sterke Jesusliv midt i vanlige men-
neskers hverdag. Tankebygninger og 
åndelige festningsverk, som hindrer 
mennesker i å ta imot Guds kjærlig-
het, bryter sammen når man får se 

og oppleve Jesus i sitt eget nærmiljø. 
Jesus kan så komme inn og bringe 
frelse og utfrielse.

Skru på Jesuslyset!
Bibelen forteller oss at djevelen har 
forblindet mennesker slik at de ikke 
ser lyset som stråler fram fra evan-
geliet (2. Kor 4,4). I bergprekenen, 
Jesu’ mest kjente tale, forklarte han 
for disiplene sine noen veldig enkle 
sannheter om belysning. ”Hvis du 
ønsker å lyse opp et mørkt rom”, sa 
han, ”så er det ikke særlig lurt å sette 
ei bøtte over lyskilden.” Lyskilden 
må gjøres tilgjenglig! Guds menig-
het er, ifølge Jesus, belysning for ver-
den! Jesus sa at når kristne lever og 
demonstrerer Guds rike for mennes-
kene i verden, vil verden vende seg 
til Gud, og prise ham (Matt 5,14-16). 
Gjennom at evangeliet forkynnes, og 
nye kristne fellesskap plantes i byg-
der, byer, bydeler og nærmiljøer, 
så kan Gud få det redskapet han 
trenger for å belyse landet vårt med 
kunnskapen om Kristi herlighet.

Guds geniale strategi
Guds trojanske hest, menigheten, 
overvinner mørket gjennom å leve 
profetiske liv. Guds lys er nemlig et 
profetisk lys. Når nye menigheter 
plantes vil Guds profetiske lys bryte 
gjennom på nye steder. Guds profe-
tiske folk er i denne verden, men 
ikke av denne verden (Joh. 17,1-18). 
Å plante nye fellesskap er en him-
melsk strategi for å gjøre Guds lys 
tilgjengelig for stadig nye mennes-
ker. Du kan være med å bringe Guds 
rike til ditt nærmiljø! Her er tre enkle 
steg du kan gjøre der du bor:
 
1) Be for naboene dine! Kristne som 
skjønner at Gud har en god plan for 
alle mennesker vil alltid vende seg i 

bønn til ham for naboer, venner og 
familie. Gjennom forbønn baner vi 
vei for det Gud har tenkt å gjøre i nær-
miljøet. Forbønn er å «åpne porten 
innenfra», slik at Guds velsignelse og 
liv kan strømme inn i ditt nabolag. 

2) Lev Jesus livet! Det sterkeste mid-
delet mot fiendtlige tankebygninger 
er kristne som demonstrerer Guds 
liv. Livet er menneskenes lys. Når 
du lever et åndsfylt liv vil du være 
en positiv provokasjon for evange-
liet. Gjennom livet du lever vil du 
vise verden at Jesus lever i dag, og 
at evangeliet er relevant! Tydelige 
liv sprenger festningsverk for evan-
geliet!
 
3) Vær lydig mot Den hellige ånd! 
Gud ønsker å bruke folket sitt til å 
gjøre profetiske handlinger. Vær 
åpen for at Gud kan legge ned i deg 
tanker og innskytelser som kan være 
spesielle døråpnere for evangeliet 
der du bor. For en tid siden fikk jeg 
en innskytelse fra Ånden om å si til 
noe til en kompis som ikke kjente 
Gud. Jeg sa til ham: ”Jeg er alltid klar 
for å snakke med deg om Jesus hvis 
du ønsker det.” Det var en veldig 
enkel ting å gjøre, og der og da gav 
han ikke noe spesielt gjensvar til det 
jeg sa. Et par dager senere kom han 
likevel bort til meg og fortalte at den 
dagen jeg sa dette til ham hadde han 
akkurat bedt Gud om et tegn. Nå var 
han blitt overbevist om at det var 
Gud som hadde svart bønnen hans, 
og han var klar for å ta imot Jesus! 
Slik kan enkle, profetiske handlinger 
utløse store gjennombrudd for Guds 
rike. 

n Håvard Kjøllesdal  
havardkj@gmail.com
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nådegaver  
i funksjon!

midt i hverdagen vil Gud 
tale til mennesker gjen-
nom kristne som ønsker 
å være et redskap for 
ham. De tør å ta et skritt 
i tro, uten på forhånd å 
kjenne ringvirkningene. 
De risikerer å bli avvist, 
men gjør det likevel. 
Lydighet til Gud er driv-
kraften, ikke følelser.

For mottakeren blir det ofte et 
sterkt møte med en levende 
Gud som ser dem og som kjen-
ner deres situasjon. Guds kjær-
lighet og nåde blir synlig for 

dem – i møtet med et helt van-
lig menneske. Nådegavene er 
gitt til fellesskapet for at Guds 
tanker og kraft skal bli tilgjen-
gelig for oss. Det kan skje på 
mange måter.

Profetiske ord
En kvinne drømmer. Noen 
ganger er drømmene klare og 
har et tydelig budskap. En natt 
ser hun for seg en mur. Ved 
siden av muren ser hun steiner 
som faller ned fra himmelen 
og havner i en haug. Deretter 
hører hun stemmen til en kris-
ten venninne, som ber til Gud. 
Som et resultat av bønnen flyt-
ter steinene seg og legger seg 
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Guds kjærlighet og nåde blir 
synlig for dem – i møtet med 
et helt vanlig menneske. 

til rette på muren. Hver stein blir en 
viktig del av byggverket. Kvinnen 
opplever dette som et budskap fra 
Gud, og velger å dele det videre. 
Venninnen blir så motivert av bud-
skapet at hun starter en bønnegrup-
pe sammen med fire andre kvinner. 
I to år har denne gruppen nå jobbet 
i det åndelige ved å flytte steiner på 
plass. 

Fri fra synd!
Tre vennepar er samlet til ettermid-
dagskaffe. De snakker ivrig om livet 
med Gud, om ting som har skjedd 
og det som ligger foran. Plutselig 
tar samtalen en ny vending. Én set-
ter ord på savnet etter mer kraft i 
livet med Gud. Det er så lite glede 
i bønn og lovprisning! Umiddelbart 
tar en annen ordet. Han sier: ”Jeg 
opplever Gud sier det er synd som 
blokkerer. Er det ting i livet ditt som 
må bekjennes og gjøres opp? Er det 
noe du må vende deg bort fra?” 
Spørsmålet traff et ømt punkt, og et 
møte med Guds omsorg og hjelp var 
et faktum. Vedkommende fikk legge 
av en bør hos Gud og fikk oppleve 
Guds tilgivelse og trøst, oppmunt-
ring og nytt håp. 

Trøst i sorgen
På et sykehjem sitter en middelal-
drende kvinne alene på sin mors 
dødsleie. Sykdomsforløpet har vart 
lenge. Alle skjønner at det går mot 
slutten. Datteren kjenner seg ensom 
og sliten. Plutselig kommer en av 
sykepleierne inn til henne. ”Er det 
greit at jeg synger litt for dere?” 
spør hun. Rommet fylles snart med 
varme toner og trøstende ord fra 
Gud om hans trofasthet og kjær-
lighet. Og mens moren utånder, 

omsluttes datteren av Guds omsorg. 
”Tenk at du skulle komme inn akku-
rat nå!” sier hun til sykepleieren. 
”Du gjorde mors siste stund til et 
himmelsk øyeblikk! Tusen takk!” 
Sykepleieren opplevde at hun var 
sendt av Gud. Men hun visste ikke 
at det skulle bli den gamle kvin-
nens siste stund. Guds omsorg kan 
demonstreres sterkt der kristne er 
lydige mot ham.

Helbredelse fra sykdom
Ved en arbeidsplass opplever en 
kvinne sterk trang til å be for en kol-
lega. Hun vet at kvinnen sliter med 
leddsmerter og depresjoner. En dag 
sier hun: ”Kan jeg få be for deg?” De 
går alene inn på et rom, og hun ber 
en enkel bønn med håndspåleggel-
se. Etter en tid møtes de to kvinnene 
igjen. Hun som har vært syk, sier: 
”Vet du, jeg har vært så god i krop-
pen siden du ba for meg. Og i år har 
jeg ikke kjent dette tungsinnet som 
pleier å komme i mørketiden! Det er 
helt fantastisk! Jeg har fortalt mange 
andre om hva som har skjedd. Det 
må være Gud som står bak!”

Den rette hånden
På et husmøte deler noen et profe-
tisk ord til en mann. ”Du opplever 
at noen rekker hånden ut til deg, 
for å gjøre en avtale. Jeg ser at du 
avstår fra å trykke hånden, og at 
Gud senere viser deg et bedre alter-
nativ.” Mannen blir overrasket. Han 
var i ferd med å skifte jobb, og ven-
tet på å motta et endelig tilbud fra 
den nye arbeidsgiveren. Han kjente 
usikkerhet ved dette valget, og på 
bakgrunn av det profetiske ordet 
sjekker han flere muligheter. I løpet 
av få dager dukker Guds jobbalter-

nativ opp. Ved hjelp av et profetisk 
ord får mannen hjelp til å trykke den 
rette hånden! 

Omvendelse
En kvinne har vært gjennom en van-
skelig tid, og i desperasjon gjorde 
hun en stor feil. Hun syndet mot seg 
selv, sine omgivelser og mot Gud. 
Nederlagsfølelsen ga henne lyst til 
å gi opp, og hun ble både bitter og 
stolt. Hun følte ingen anger, og tok 
ikke imot hjelp. Slik var hun på vei 
bort ifra Gud. I en samtale med en 
god venn erkjente hun tilstanden 
slik den var. Vennen utbryter til slutt 
oppgitt: ”Så vend om i Jesus navn!” 
Kvinnen hører plutselig gjennom 
dette Guds egen røst. Han sier: 
”Her tar jeg over!” En forløsende 
gråt kom over henne, og hun fikk 
endelig vende om av hele sitt hjerte! 
Guds rike velsignelse fikk slippe til, 
og han har siden ført henne inn i 
fantastiske ting.  

midt i hverdagen
Alle eksemplene ovenfor er fra vir-
keligheten, men er forandret litt for 
å beskytte anonymiteten. Gud sier 
til oss i Jes 55,8-9: ”For mine tanker 
er ikke deres tanker, og deres veier 
er ikke mine veier, lyder ordet fra 
Herren. Som himmelen er høyere 
enn jorden, er mine veier høyere enn 
deres veier og mine tanker høyere 
enn deres tanker.” Nådegavene er 
gitt oss av Gud for at hans tanker, 
veier, planer og ideer skal kunne 
bringes til oss. Og han bruker van-
lige mennesker som deg og meg. Er 
du også klar til å bli brukt av Gud?

n Rune Ørnes 
rune@kfvest.no
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Jeremia stod og såg kor-
leis krusmakaren forma 
kar, det eine etter det 
andre. Det var Herren 
som hadde sendt han 
dit. Han la merke til at 
då nokre kar vart mis-
lukka, så tok keramika-
ren til på nytt og laga 
eit anna kar. Slik prøvde 
han om att og om att å 
forma kara slik han ville 
ha det. medan Jeremia 
såg på dette, tala Herren 
til han. 

Herrens lovnader har vilkår
Herren forklarte Jeremia at 
det alltid er vilkår knytte til 
det Gud seier. Sjølv om Gud 
gjev klare lovnader om dei 
gode ting han vil gjera, så kan 
folk ved sin oppførsel gjera at 
Gud endrar sitt gode forsett. 

Det er alltid vilkår knytte til 
profetiske ord eller syner. Me 
har sett at Gud kan endra 
sine planar om å senda straf-
fedom over enkeltpersonar, 
byer, land eller folk om dei 
audmykjer seg og vender om. 
No gjer Herren det klart for 
profeten at ingen profetiske 
syn eller utsegn vert opp-
fylte utan vidare. Herren kan  
endra planane sine. 

Stundom trugar eg eit folk og 
rike med å rykkja opp og riva ned 
og leggja i øyde. Men dersom det 
folket eg har truga, vender om 
frå sin vondskap, då gjev eg opp 
det vonde som eg hadde tenkt å 
gjera mot det. 

Stundom lovar eg eit folk og 
rike at eg vil byggja og planta. 
Men gjer dei då det som vondt 
er i mine augo og ikkje høyrer på 
mi røyst, då gjev eg opp det gode 
eg hadde tenkt å gjera mot dei. 
(Jer.18,7-10)

Me bør difor aldri verta 

sjølvtrygge. Same kor gode 
ord som har vorte tala over 
oss, kor sterke syner folk har 
sett, eller kor store visjonar 
me ber på – synene frå Gud er 
meint å driva oss nær til Gud 
i bøn, innviing og eit heilagt 
liv. Josva sa til Israelsfolket før 
dei skulle gå over Jordan og 
innta det lova landet: «Helga 
dykk no! For i morgon vil 
Herren gjera underfulle ting 
mellom dykk» (Josva 3,5). 
Det gjeld like mykje for oss i 
dag. Lat oss ha dette i tanka-
ne kvar gong me høyrer lov-
nader frå Gud. Skal Herren 
gjera dei underfulle ting som 
vert lova, må me helga oss.

Profetisk innsikt  
fører til bøn
Profeten Jeremia slo seg 
ikkje til ro med å bera fram 
domsord eller lovnader om 
framtidig velsigning, men 
han gjekk i forbøn for folket. 

Han stod for Guds åsyn og 
tala deira sak. Han freista å 
venda Guds harme bort frå 
dei (Jer.18,20). Til hans store 
sorg og fortviling tok ikkje 
folket imot ordet frå Herren. 
Profetord eller syner er altså 
ikkje noko som automatisk 
går i oppfylling. Formålet er 
å få folket til å søkja Gud så 
han kan signa og berga. 

Kanskje vil dei då høyra og 
venda om, kvar og ein frå si 
vonde ferd. Og så skal eg endra 
min plan og spara dei for den 
ulukka eg har tenkt å senda over 
dei fordi dei har bore seg så ille 
åt. (Jer.26,3)

Bibelen skildrar ei anna 
historie frå Juda-kongen 
Hiskias tid. Han hadde age 
for Herren, og då profeten 
Mika frå Moresjet åtvara 
Juda-folket, så bad han inder-
leg om nåde. Då endra Herren 
sin plan og sparte heile folket 
for den ulukka han hadde 

Guds profetord  
er ikkje sjølvoppfyllande
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truga med (Jer.26,17-19). Det 
ser ut som om det ligg eit 
serleg ansvar på dei som ber 
fram ord frå Gud. Dei må ”be 
ordet gjennom” slik at Herren 
kan velsigna folket. 

Men er dei profetar, er 
Herrens ord med dei, så lat dei 
be inderleg til Herren, Allhærs 
Gud, (Jer.27,18)

Er dei profetar, vil dei for-
stå alvoret og be! Har nokon 
Herrens ord, så vil dei be. Å 
sjå syner eller å bera fram pro-
fetord er bare halve jobben. 
Med alle profetiske ord og 
syner følgjer det eit bønear-
beid som må gjerast. Faktisk 
er det også slik at enkelte 
ting Gud syner oss ikkje skal 
berast fram offentleg, men 
heller driva oss inn i bøn! 

I Det nye testamentet vert 
dette kalla å strida i samsvar 
med profetordet.

Strid i samsvar med  
profetordet!
Paulus lærer Timoteus å stri-
da den gode striden, i tru og 
med godt samvit (1.Tim.1,18-
19). Paulus minner sin kjære 
ven og medarbeidar om det 
kall som er over livet hans: Å 
forkynna evangeliet, for det 
er den oppgåva han har fått å 
gjera. Timoteus må støtta seg 
til profetorda han har mot-
teke, og strida i samsvar med 

dei! Kva innebar det? Heilt 
enkelt at han stadig må minna 
seg sjølv på det Herren har 
lova, så han kan verta styrt 
av Guds vilje og kall i livet 
sitt. At han stadig må minna 
Herren om det han har lova å 
gjera, og be uavlatande om at 
Herren må oppfylla lovnade-
ne sine. Jesaja seier det same, 
når han talar om ikkje å unna 
seg ro, men minna Herren 
om lovnadene – heilt til dei 
er oppfylte:

På murane dine, Jerusalem, 
set eg vaktmenn. Dei skal aldri 
teia, ikkje heile dagen og ikkje 
heile natta. De som minner 
Herren, unn dykk inga ro! Og 
gjev han inga ro før han byggjer 
Jerusalem opp att, og før han 
gjer henne til ein lovsong på 
jorda! (Jes.62,6-7)
Vi ser same tenkemåten då 
kong Hiskia i sin sjukdom 
fekk eit ord frå Herren, gjen-
nom profeten, at han skulle 
verta frisk. Han tok ordet til 
seg, og let ordet frå Gud styr-
kja seg i sitt indre. Så bad han 
Gud gjera det han hadde lova 
å gjera: 

Han gav meg ein lovnad 
og har gripe inn. ..  Herre, ved 
dette (dine ord) får menneske 
liv, det held mi ånd i live. Så 
gjer meg då frisk, og lat meg 
få leva! (Jes.38,15-16)
David gjorde det på same 

måte. Han tok vare på Guds 
ord. Han handla på Guds ord. 
Han lyfte Guds ord opp til 
Gud att, og minte han på det 
han hadde sagt. Han bad Gud 
gjera det han hadde lova:

Høyr meg, Herre, når eg 
ropar, ver meg nådig og svar 
meg!   Eg kjem i hug at du har 
sagt: ”De skal søkja mitt åsyn.” 
Herre, eg søkjer ditt åsyn. 
(Sal.27,7-8)
Når me går inn for Guds åsyn 
og står i hans råd, så er det til 
hugnad for Gud at me min-
ner han på lovnadene han har 
gjeve. Då kan vi venda bort 
Guds vreide, eller framskun-
da hans velsigning.

Kongens ven og rådgjevar
Jesus sa til læresveinane 
sine:

”Eg kallar dykk ikkje tenarar 
lenger, for tenaren veit ikkje 
kva herren hans gjer. Eg kallar 
dykk vener, for eg har sagt dykk 
alt eg har høyrt frå Far min.” 
(Joh.15,15)

Me skal ikkje vera uvitan-
de tenarar som bare blindt 
utfører ordrar utan å vita kva 
Herren vår eigentleg held på 
med. Nei, Jesus kallar oss 
vener, han fortel oss alt Gud 
gjer, gjev oss innsikt i Guds 
plan. Kongens beste ven var 
også hans næraste rådgjevar 
(sjå 1.Kong.4,5; 2.Sam.15,32-

17,15; 1.Krøn.27,33). Det 
vert sagt om Abraham at 
han var ”Guds ven” (sjå 
Jak.2,23; 2.Krøn.20,7; Jes.41,8; 
1.Mos.18,17). Som Guds ven 
fekk han innsikt i kva Gud 
hadde tenkt å gjera, og som 
Guds ven kunne han gå i 
dialog med Herren, gje sitt 
råd og prøva å påverka Guds 
avgjerd. Ved trua på Jesus 
Kristus har me som før var 
langt borte og utanfor pak-
tene, kome nær til. Me er 
ikkje lenger framande eller 
utlendingar, me er innafor, 
me har vorte Guds profetiske 
paktsfolk, me er Guds hus-
folk, me er Guds vener. Me 
har no tilgjenge like fram for 
Guds åsyn, for kongsstolen. 
Kongen kallar oss sine vener 
og rådgjevarar! Det me løy-
ser på jorda, skal vera løyst 
i himmelen. Det me bind på 
jorda, skal vera bunde i him-
melen! Det er den slags kyrkje 
Jesus byggjer. (Matt.16,16-19; 
18,15-20). Når me lever rett 
saman som Guds vener, i pro-
fetisk einskap og som lemer 
på Kristi kropp, då har våre 
bøner stor kraft og verknad 
(Jak.5,16)!

n Erling Thu 
erlinthu@online.no

Når me lever rett 
saman som Guds 

vener, i profetisk ein-
skap og som lemer 

på Kristi kropp, då har 
våre bøner stor kraft 

og verknad
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Guds folk er profetisk. 
Det er ikke noe man 
skal forsøke å bli eller 
oppnå. Er du et Guds 
barn, så er du en del 
av Guds profetiske folk, 
enten du vet det eller 
ikke. 

Gudsrikets ambassadører
Guds folk er det viktigste 
folket på jorden – fordi det 
representerer Jesus. Som 
kristne er vi er sendt ut som 
Guds ambassadører – med 
all hans autoritet, all hans 
kraft og hele hans ord. Vår 
tjeneste er å forandre verden 
ved å forkynne at Jesus er 
Herre, og å kalle nasjonene 
til å bøye seg for hans herre-
dømme. Tre ganger sier Gud, 
at ”så sant han lever, skal hele 
jorden bli full av hans herlig-
het”. Det han sier kommer til 
å skje. I Åpenbaringsboken 
leser vi: ”Rikene på jorden er 
blitt Jesu Kristi rike, og han 
skal råde i all evighet”. Hvis 
kristne virkelig forsto frelsen 
– hvem vi er i Kristus, hva det 
betyr å være en ny skapning – 
så ville sjelesorgkøene minke. 
Og hvis Guds forsamling vir-
kelig sto fram i den frelsen 
de har fått, så ville verden bli 
velsignet.

En profetisk Ånd
Da vi ble født på ny, kom 
Kristi ånd inn i våre liv. Alle 
som kommer til Jesus Kristus 
får Den hellige ånd – en Ånd 
som blant annet gir åpenba-
ring om hvem vi er. Ånden 
taler i vårt indre, bringer pro-
fetiske ord som overbeviser 
oss om at vi er Guds barn, og 
at Gud er vår Far. Den hellige 
ånd er en profetisk ånd. Den 
blir værende i oss, den taler 
stadig til oss, og den overbe-
viser oss.

Det er Gud som kvalifiserer
Å være profetisk har ikke 
noe med veltalenhet å gjøre. 
Det betyr ganske enkelt å for-
midle ord fra Gud. Gud vel-
ger det ufullkomne, slik at all 
ære går til ham. Bibelen viser 
oss mange eksempler der 
mennesker ble brukt sterkt 
av Gud på tross av deres util-
strekkelighet: Gideon var den 
yngste i sin stamme, Jeremia 
var bare en guttunge, Moses 
stotret og stammet. De følte 
seg alle diskvalifisert, men 
ble likevel mektig brukt av 
Gud. Ingen utdannelse eller 
universitetsgrad gjør deg 
profetisk. Du kan vokse, du 
kan bli bedre, du kan utvi-
des, men dette skjer bare 
fordi du allerede er profetisk 
i Kristus.

Profetisk salvelse –  
Guds svar 
Bibelen forteller at Gud kom 
til Moses i en slags sky, og at 
han la den samme profetiske 
ånd som var i ham over på de 
68 eldste som var i møteteltet 
slik at de alle talte profetisk. 
Og ikke bare det, men de to 
som kom for sent til møtet 
talte også profetisk, mens de 
ennå var ute i leiren! Noen 
syntes dette var veldig upas-
sende, og sendte derfor en 
klagemelding til Moses. Men 
hans svar var ikke til å ta feil 
av: ”Å, jeg skulle ønske alle 
i Guds folk talte profetisk!” 
Dette var ikke bare en god 
tanke. Nei, Moses forstod 
Guds plan. Han hadde Guds 
salvelse over seg, han hørte 
Ånden tale dypt i sitt indre, 
og han forstod umiddelbart 
at dette var Guds svar. Og 
slik er det for oss også. Den 
profetiske salvelsen er Guds 
svar for en framgangsrik og 
triumferende menighet!

Profetisk 24-7
Hendelsen viser oss at profeti 
og profetisk gave er ikke bare 
for møter. De er for alle områ-
der av livet, både møteplasser 
og markedsplasser, både for 
gudstjenesten og for gatene – 
ja, for hele livet. Dette var det 
Moses så, og som han lengtet 
etter. De 70 eldste, som fikk 

Moses’ salvelse, profeterte 
tilsynelatende bare denne 
ene gangen. Men det er ikke 
nok til å gjøre oss til profeter, 
eller til et profetisk folk. Et 
profetisk folk lever profetisk 
hele tiden.

Den profetiske salvelsen 
for alle
Guds profetiske salvelse hvil-
te over noen få utvalgte i hver 
generasjon, det kan vi lese ut 
fra den gammeltestamentlige 
historien. Hundrevis av år 
etter Moses møter vi den unge 
profeten Joel. Han brakte ord 
fra Gud – både domsord og 
ord til oppmuntring. Inspirert 
av Gud brakte han et spesielt 
ord: ”En gang skal det skje at 
jeg utøser min Ånd over alle 
mennesker. Deres sønner og 
døtre skal tale profetisk..”. 
Dette er et verdensvidt løfte. 
I de siste dager skal Gud øse 
sin Ånd over alle mennesker – 
det ikke superprofeter, men 
vanlige menn og kvinner. 
Moses ba om det, Joel prokla-
merte det. Fra den dagen ble 
det skapt en ny forventning: 
Gud skulle bryte inn. Hans 
Ånd skulle bevege seg over 
hele jorden. Gud ville reise 
opp en profetisk generasjon.

Profeten Jesus
Oppfyllelsen kom med Jesus. 
Nøkkelen for å forstå hvem vi 

Profetisk av natur
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selv er, vil være å anerkjenne 
hvem Jesus faktisk er. Bibelen 
sier at slik han er, slik er vi i 
denne verden. Og Jesus sa: 
”Dere skal gjøre de samme 
gjerningene som jeg gjør, 
ja, enda større gjerninger.” 
Har du tenkt på Jesus som 
en profet? Det er kanskje 
ikke det vi forbinder ham 
mest med. Jesus er omtalt 
med mange titler i Bibelen: 
”Kongenes konge”, ”verdens 
frelser”, ”Guds lam”, ”Den 
god hyrde.” Men han var 
også Profeten. ”Han var en 
profet fra Gud, mektig i ord 
og gjerning”, sa disiplene - da 
de, uten å kjenne ham igjen, 
snakket med ham på veien 
til Emmaus. Jesus selv sa: 
”Ingen profet blir godt mot-
tatt på sitt hjemsted”. Han 
snakket om sin egen motta-
kelse i Nasaret. 

Profeter i menigheten
Jesus ga profeter til menig-
heten. Paulus forklarer at da 
han dro opp til himmelen 
ga han gaver til menighe-
ten. En av disse var profeter. 
Begrunnelsen for å gi profe-
ter var at de skulle utruste 
menigheten i det profetiske. 
Det betyr ikke at du i utgang-
punktet er uprofetisk, og at 
profetene er kommet for å 
gjøre deg profetisk. Det er 
allerede en profetisk ånd i 

deg fordi du har Den hellige 
ånd. Profetene underviser 
og oppmuntrer deg slik at 
du kan bli dyktiggjort i det 
du allerede har. Bibelen sier 
at alle kristne har en salvel-
se i seg som veileder dem. 
Salvelsen bekrefter at ”dette 
er bra”, ”dette er noe Gud 
vil”. Slik kan du ta imot det 
Gud vil gjøre, og bekrefte det 
med dine egne ord. 

Profetisk menighet
Menigheten ble født profetisk 
på pinsedag. Alle talte i tun-
ger, og alle profeterte. Peter 
forklarte til folkemengden: 
Joel proklamerte det som 
skjer her. Menigheten ble født 
i en profetisk ild til å være 
profeterende. Menigheten 
er ment å ha den viktigste 
stemmen i verden – å være 
en profetisk røst til nasjo-
nene. Jesus taler nemlig gjen-
nom sin menighet. Da Peter, 
under Den hellige ånds sal-
velse, talte til folkemengden 
på pinsedag stakk det dem i 
hjertet. Åndens sverd trengte 
gjennom. Hvis vi skal vinne 
verden, må vi være bevisst 
det profetiske. Vi kan høre 
fra Gud. Vi kan bringe ord 
som er til velsignelse, og som 
gir liv. Det kan skje på utal-
lige måter, og Gud vil bruke 
oss alle. 

Bli brukt av Gud
Tro på at vil Gud bruke deg! 
Tro på at du kan høre fra 
Gud, at du kan være til vel-
signelse og bringe liv, både i 
menigheten og ute i samfun-
net! Profetordet i menigheten 
har alltid en positiv hensikt. 
Det kommer ikke med for-
dømmelse eller anklage. Det 
er ment utelukkende til opp-
byggelse, oppmuntring og 
trøst. Vi skal bygge hverandre 
opp på vår høyhellige tro, som 
det står. Profetord til verden 
er heller ikke for å fordømme, 
men for at mennesker skal 
vinnes for Jesus. Om du aldri 
før har profetert, så er det på 
tide å komme i gang! Du er 
allerede profetisk, så her er 
noen skritt du kan ta:

1. Tal i tunger! Da taler du 
hemmeligheter med Gud. 
Du kan nemlig mate din ånd 
med åpenbaring som sinnet 
ditt ennå ikke kjenner. I det 
rette øyeblikk, kan Gud åpen-
bare det for deg. 

2. Les Guds ord! Les det med 
lidenskap, les ustanselig! Spis 
det, fordøy det, få det på inn-
siden. Guds ord er kimen til 
det profetiske. Når du fyller 
ditt hjerte med Guds ord, 
så vil det også være Guds 
ord som kommer ut av din 
munn.

3. Hold deg nær profetene! 
Bruk tid sammen med dem. 
Grip fatt i dem. For noe som 
er forunderlig og vidunderlig 
med den profetiske salvelsen 
er at den er ytterst smittsom. 
Husk at det var den salvel-
sen som var på Moses som 
ble lagt på de 70 eldste. Pass 
derfor på å være til stede når 
det arrangeres samlinger 
der profetene forkynner og 
underviser. 
(Sammendrag av Tony Lings under-
visning. Oversatt av Erling Thu. 
Bearbeidet av Bjørg Kristing.)

n Bjørg Kristing 
bjorg.kristing@kristent-fellesskap.no

Menigheten er ment å ha den viktigste 
stemmen i verden – å være en profetisk 
røst til nasjonene. Jesus taler nemlig 
gjennom sin menighet.
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Om å stille seg i revnene  
- intervju med Øivind Benestad:

Kampen for 
barna og 

ekteskapet
 Hvilke tanker og erfaringer sit-

ter du igjen med etter enga-
sjementet for å bevare en 

bibelsk ekteskapsforståelse? 
– Jeg har uten tvil lært mye – både om 
meg selv, om Gud, om bønn, om politikk 
og om media. Noe av det mest interes-
sante, og samtidig skuffende, har vært å 
få større innsikt i mytene, manipulerin-
gen og meningstyranniet som dominerer 
samlivsdebatten. Jeg synes likevel at den 
øredøvende tausheten fra nesten alle fag-
miljøer har vært vanskelig å forstå. Det ser 
dessverre ut til at aktivistene langt på vei 
har lyktes i sin strategi med å skremme 
meningsmotstanderne til taushet.

Kampen for ekteskapet og barns rettighe-
ter er så viktig at vi bare er nødt til å betale 
prisen – uansett hvor høy den blir. Vi må 
fortsette å kjempe og be og vitne om sann-
heten, selv om politikerne ikke vil høre. 
Det er snakk om lydighet mot Herren og 
hans vilje. Jeg synes Døperen Johannes gir 
et sterkt vitnesbyrd om hvor viktig sam-
livsetikken er i bibelsk teologi. Han døde 
faktisk for et samlivsspørsmål. Jesus kri-
tiserte ham ikke for å ha gitt livet for en 
uviktig eller perifer sak. Tvert imot. Jesus 
roste Johannes som det største menneske 
født av en kvinne. Er vi villige til å betale 
det som er nødvendig i vår situasjon?

Fire ord på K har gitt meg stadig ny moti-
vasjon og drivkraft: Kallet fra Herren. 
Kunnskap om temaet. Kraften i forbønn og 

– En av dem som har ”stilt seg 
i gapet” er Øivind Benestad. 
Han har gått i bresjen for en 
bibelsk forståelse av familie og 
samliv og arrangert folkemø-
ter over hele landet. Dette har 
han fått merke konsekvensene 
av. Men det er bedre å leve 
med kampsår enn med ligge-
sår, mener han.
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støtte. Kjærligheten som kilde 
til engasjement og handling. 

– Jeg må for øvrig innrømme 
at tilliten til politikere og til 
politiske prosesser har fått 
en alvorlig knekk – både 
på grunn av selve vedtaket, 
men også fordi så mange 
ikke brydde seg om å følge 
de vanlige prosedyrene som 
benyttes i alle viktige lov-
saker: Offentlig utredning, 
stortingsmelding, konse-
kvensanalyser. I forarbeidet 
til ny ekteskapslov manglet 
alt dette. En slik saksbehand-
ling tjener norske politikere 
til liten ære og fører til at den 
nye loven for all fremtid vil 
mangle moralsk og politisk 
legitimitet. 

 Ekteskapsloven ble 
vedtatt, og ser ut 
til å ha bra støtte 

i befolkningen. Er slaget 
tapt? Var og er det likevel 
verdt innsatsen, og evt 
hvorfor?
– Vi tapte slaget i denne 
omgang, men vi har på ingen 
måte tapt kampen for Guds 
skaperordninger og barns ret-
tigheter. Den kampen vil fort-
sette i mange år framover, ja, i 
alle kommende generasjoner 
– både i samfunnet, i kirkene 
og på det personlige plan. 
Sannheten og Guds ordnin-
ger går ikke ut på dato selv 
om korttenkte og forførte 
politikere vedtar lover vi ikke 
kan adlyde. Jeg er enig med 
den danske dikterpresten Kaj 
Munk, som ble likvidert av 
nazistene i 1944: ”Spør aldri, 
aldri, aldri om det nytter. Spør 
i stedet: Er det sant?” Det er 
dessuten viktig å huske på at 
det er mye bedre å leve med 
kampsår enn med liggesår. 
 
Ekteskapet er pr definisjon 
et samliv mellom mann og 
kvinne. Dette er en grunnleg-
gende bibelsk sannhet som vi 
aldri kan gi opp eller svikte. 
Da svikter vi i tilfelle Guds 
dypeste skapervilje. Vi kan 
aldri godta at kjønnspolarite-

ten mellom mann og kvinne 
defineres som irrelevant for 
barn og familier, eller at far og 
hele hans slekt betraktes som 
overflødig og like godt kan 
erstattes av en ”medmor”. Vi 
kan ikke akseptere at staten 
bryter FNs Barnekonvensjon 
og nå vil utøve grov barne-
diskriminering ved å velge 
bort far på noen barns vegne. 
Heller ikke kan vi leve med 
at våre barn og barnebarn i 
skole og media kommer til å 
bli hjernevasket med løgner 
om at mamma-mamma og 
pappa-pappa er like naturlig 
og normalt som mor og far. 
Vi er nødt til å reise oss og 
kjempe for alle barns rett til 
både mor og far. Vi kan ikke 
godta at barnas rettigheter 
drukner i kravene fra voksne 
pressgrupper. 

 Hvordan tror du 
denne saken vil 
utvikle seg videre?

– Man behøver ikke å være 
profet for å se at samlivs-
kampen vil fortsette i mange 
år framover. Dersom ikke 
ekteskpapet mellom mann 
og kvinne blir gjeninnført 
etter valget neste år, vil sta-
dig nye grupper vil føle 
seg diskriminert og kreve 
sine ”rettigheter”. Målet 
for mange aktivister er det 
multiseksuelle samfunn, der 
mor-far-barn-relasjonen bare 
skal være én blant mange 
sidestilte samlivsformer, 
altså et slags samlivsmessig 
anarki. I den nye ekteskaps-
loven har de fått et effektivt 
redskap for å nå målet sitt.  
De to neste kampene vil tro-
lig dreie seg om statlig hjelp 
for homofile menn til å skaffe 
seg barn ved hjelp av surro-
gatmor, og kampen for bisek-
suelles ”rettigheter”. Hvorfor 
skal bare kvinner få statens 
hjelp til å skaffe seg barn, og 
hvorfor skal ikke biseksuelle 
som ønsker det, kunne inngå 
lovregulerte trekantforhold? 
Når politikerne har fjernet 
det biologiske fundamentet 
i ekteskapsdefinisjonen, er 

det bare et tids-
spørsmål før 
det vil komme 
krav om nye 
omdefineringer. 
Jeg tror nok at 
det etter hvert 
vil komme en 
motreaksjon, 
men jeg er redd for at det vil 
ta mange år. 

 Noen mener sam-
funnet blir stadig 
mindre tolerant 

overfor troende, og at 
presset for å tilpasse seg 
”moderne” standpunkter 
vil bli stadig sterkere. Hva 
mener du om dette? Hva 
tenker du om den åndelige 
og ideologiske utviklingen 
i Norge og Vesten?
– Jeg ser klare totalitære trekk 
i samlivskampen. Både en del 
politikere og mange aktivis-
ter ønsker å tvinge andre til 
å godta en relativistisk sek-
sualetikk. Jeg tror den nye 
ekteskapsforståelsen vil bli 
en av de største truslene mot 
samvittighetsfrihet her i lan-
det. De som i ord og handling 
holder fast på at ekteskap pr 
definisjon kun er for mann 
og kvinne, vil trolig møte 
stadig mer av skjellsord og 
fordømmelse, utstøtelse og 
sanksjoner. Om få år tror jeg 
statsstøtten til kristne skoler 
og institusjoner kan henge i 
en tynn tråd. På det individu-
elle plan kan mange kristne 
og muslimske lærere få store 
problemer. Dersom de ikke 
vil undervise barn om at mor 
uten problem kan byttes ut 
med en mann, og at far like 
gjerne kan være en kvinne, 
vil de trolig passe dårlig inn 
i norsk skole. Kort sagt kan 
det komme til å koste atskillig 
mer å leve tydelig som kris-
ten i Norge. Men personlig 
tror jeg ikke det vil være noen 
katastrofe. Tvert imot tror jeg 
at Gud vil kunne bruke det til 
renselse og fornyelse av sitt 
folk. Vi vil bli mer avhengig 
av Herren, og av hverandre. 
Falske støtter vil falle og dis-

ippellivet kan bli mer auten-
tisk. Vi vil dessuten lettere 
identifisere oss med de første 
kristne og våre forfulgte tros-
søsken rundt om i verden, og 
få en dypere erfaring av den 
åndskraft de eier. Én ting er i 
hvert fall sikker: Det er ingen 
grunn til å bli motløs!  Gud 
har spennende planer for sitt 
folk i Norge!

 Hva er veien videre 
i kampen for ekte-
skapet?

– Veien videre går via stor-
tingsvalget neste år. Vi jobber 
aktivt for at både KrF og FrP 
skal gjøre en reversering av 
ekteskapsloven til en hoved-
sak i valgkampen. Etter valget 
håper vi så at de to partiene 
er villige til å ta en omkamp i 
Stortinget. Dersom FrP f.eks. 
får 55 mandater og KrF 15, 
trengs det bare 15 politikere 
fra andre partier for å få fler-
tall. Det burde være realistisk. 
Forutsetningen er at disse 
politikerne har sagt klart ifra 
på sine fylkesårsmøter og 
landsmøter om hvor de står 
angående ekteskapsloven, og 
at de kommer til å stemme 
sammen med KrF og FrP for 
å gjeninnføre ekteskapet mel-
lom mann og kvinne. Da vil 
de ha ryggen fri til å stemme 
ifølge sin egen overbevisning. 
KrF og FrP behøver for øvrig 
ikke å sitte i regjering sammen 
for å vinne omkampen om 
ekteskapsloven i Stortinget. 
Det er nok at de står sammen 
i denne saken og at de får 
med seg tilstrekkelig mange 
fra de andre partiene.

n Børge E. Bentsen 
bentsen@bluehill.no

Kort sagt kan det komme til å 
koste atskillig mer å leve 

tydelig som kristen i Norge. 
Men personlig tror jeg ikke 

det vil være noen katastrofe. 
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Da journalist Dag Erlandsen 
møtte opp til sin første fore-
lesning på Høyskolen i Oslo 
forrige skoleår, ble det et 
gjensyn med 70-tallets agi-
tasjon. Den antikristne hold-
ningen fra den tids radikalere 
preget fortsatt skolerommet.  
– min påstand er at hvis krist-
ne lærere hadde agitert for 
sitt livssyn slik disse human-
etikere gjorde, så hadde job-
ben røket. 

Nedtur
– Jeg er ganske skuffet og oppgitt 
over at man fortsatt bruker de samme 
unyanserte argumentene som den 
gang jeg studerte på 70- og 80-tal-
let. På mange andre områder har 
det akademiske venstre kommet seg 
videre fra de enkle klisjeene, og har 
klart å se ting fra flere sider. Når det 
gjelder synet på kristen tro, så har det 
visst stått stille. Her er det ikke kunn-
skaper som står i fokus, men myter, 
fordommer og agitasjon, mener han. 
Foreleserne kom med det ene utfal-
let etter det andre mot kristen tro og 
kristen innflytelse i historien, ofte 
basert på tvilsomme historietolknin-
ger og gamle myter.  ”Ateistisk tep-
pebombing” av ungdommer, kaller 
Erlandsen det.  – Er dette represen-
tativt for holdningene studentene 
møter i akademia, så har samfunnet 
et problem, mener han.

Bisetningstaktikk
Forelesningene ble gitt i studiet ”glo-
bal forståelse”, der foreleserne – med 
Lars Gule (tidligere generalsekretær 
i Human-Etisk Forbund) og flere 
andre i spissen – gikk svært langt i å 
hovere mot kristen tro. Det ble servert 
påstander som Erlandsen oppfattet 
som høyst tvilsomme og fordoms-
skapende myter. Holdningene ble 
stadig flagget gjennom bisetninger 
og små kommentarer, noe han vil 
kalle en ”bisetningstaktikk”. Faget 
handlet egentlig om noe annet, men 
foreleseren ga klart inntrykk av å ha 
en personlig agenda gjennom de uav-
latelige stikkene som ble rettet mot 
kristne generelt. Er ikke dette agita-
sjon som vil gi grobunn for kristen-
domsforfølgelse i neste generasjon, 
spør han?

Forskjellsbehandling
Erlandsen mener at man er vitne 
til en tydelig forskjellsbehandling i 
norsk skole. Mens religionskritiske 
humanister har presset igjennom 
regler som forbyr forkynnelse i sko-
len, så forkynner flere av dem selv 
sine ateistiske ideer overfor elev-
ene uten å blunke. Hadde en kristen 
lærer fremmet sitt syn på samme 
måte, så hadde jobben stått på spill. 
I skolelitteraturen ser man hvordan 
det religionskritiske og marxistiske 
perspektivet generelt preger mye 
av historietolkningen. Når læreren i 
tillegg fremmer sine egne negative 
holdninger, og gjerne går lenger enn 

læreboka, da begynner det å minne 
om propaganda. En tommelfingerre-
gel i journalistikkens område er for 
eksempel å skille mellom fakta og 
kommentarer. Dette syndes det mye 
mot. Det skjer en uredelig sammen-
blanding av fakta og kommentarer 
fra fordomsfulle lærere flere steder, 
frykter han. 

Falsk nøytralitet
Uttalt tro på Gud fremstilles i disse 
miljøene ofte som sært, sekterisk, 
irrasjonelt eller ekstremt, mens den 
såkalte ”ikke-troen” i form av ate-
isme eller agnostisisme (eller i mer 
diffuse former som tro på det gode, 
mennesket eller vitenskapen) frem-
stilles som nøytralt, fornuftig og 
rasjonelt. Troende må stadig for-
svare sin tro, samt forsvare nærmest 
alle de troendes påståtte og faktiske 
handlinger opp gjennom historien. 
Ateistene må derimot aldri forsvare 
sin tro, og heller aldri svare for de 
historiske grusomheter som er gjort 
i ateismens navn. Mye av den ”selv-
ransakelsen” som gjøres ved å kritise-
re europeisk troshistorie, er egentlig 

Gammeldagse 
fordommer mot 
kristen tro

– Den sekulære 
humanismen er vårt 
lands religion
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preget av dobbeltmoral, fordommer 
og ansvarsfraskrivelse. Ateismens 
standpunkter er jo slett ikke nøy-
trale, påpeker Erlandsen. Han mener 
det sekularistiske, humanetiske livs-
syn selv bør utsettes for kritiske blikk 
og grundig analyse. Ikke minst fordi 
denne retningen har blitt det domine-
rende trossystem i Vesten, og særlig 
hos eliten. Fra dette holdet hevdes 
det at humanetikken er en frigjørende 
videreutvikling av menneskets selv-
erkjennelse, og at dette livssynet står 
over alle de andre fordi det er ”kom-
met lengst i utviklingen”. 

Selektiv historieformidling
Eksempler på kirkelig samarbeid med 
makthavere og undertrykkere trekkes 
fram, men ikke de mange eksemplene 
på at kristne har tatt de svakes parti, 
eller sågar selv vært de forfulgte. Det 
gjøres sjeldent forsøk på å nyansere 
mellom kirken som institusjon og 
vanlige troende hverdagsmennesker. 
Det settes heller intet skille mellom 
hva kirken hevdes å ha gjort, og hva 
kristendommen faktisk forkynner. 
Kirken får skylden for hekseproses-
sene, men hvor ofte nevnes at flere av 
de såkalte ”heksene” var kristne som 
ble drept fordi de hadde praktisert 
håndspåleggelse eller på andre måter 
ble oppfattet som en trussel mot det 
etablerte. 

Ensretting 
Arenaene i akademia synes forbe-
holdt menigheten av de ikke-troen-

de. Hvem får professorater ved disse 
institusjonene? Erlandsens mener det 
er all grunn til å frykte ensretting i 
akademia og i samfunnet dersom det 
sekularistiske, humanetiske livssynet 
fortsatt skal favoriseres. Kristne og 
andre som ikke deler alle de politisk 
korrekte oppfatningene møter høye 
karriereterskler. Det skjer på flere 
områder i samfunnet.  – Den seku-
lære humanismen er vårt lands reli-
gion. Og den er like dogmatisk som 
den beskylder kirken for å være. 

Samfunnsengasjement nødvendig
Erlandsen etterlyser mer samfunns-
engasjement blant kristne.  – Dette 
gjelder kampen for Guds ord og vilje. 
Vi har gode svar og viktige meninger 
som samfunnet trenger. Det er viktig 
at kristne tar debatt og heiser flagg, 
ikke bare i politikken, men på alle 
områder der meninger og oppfat-
ninger formes. Vrangforestillinger får 
ikke stå uimotsagt uten at de kristne 
selv tillater det. Det er ikke tid for 
å ligge lavt i terrenget, men til å stå 
fram. Det må imidlertid gjøres på en 
skikkelig måte, ved gjennomtenkte 
argumenter og god kommunikasjon. 
Menighetsledere og foreldre har 
et særlig ansvar i å utruste troende 
barn og ungdommer i å takle presset 
de møter i skolen – blant annet ved 
å trene dem i å føre en dialog om tro 
og livssyn. 

n Børge E. Bentsen 
bentsen@bluehill.no

Lite forståelse: Dag Erlandsen er nyhets-
redaktør og spesialist på fiskeri, familie-
mann og far til fem barn. Da han skulle 
starte på sin tilleggsutdanning i ”global 
forståelse” på en Høyskolen i Oslo, ble han 
både overrasket og skuffet over den gam-
meldagse anti-kristne holdningen blant 
foreleserne.  – Jeg hadde ikke trodd 68-gene-
rasjonens tankegods fortsatt hang så sterkt 
igjen, innrømmer han. Om denne trenden 
får fortsette kommer vi til å se økende 
konflikter mellom troende og sekularister 
i samfunnet, mener han. Det er viktig at 
kristne tar til motmæle mot den usaklige 
kritikken, og går i rette med holdningene 
som ligger bak, mener han.
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Abraham forhandla med 
Gud for å berga Sodoma

Syndene i Sodoma var 
store, og klagemåla mot 
byen steig opp til Gud. 

Men før dommen over byen 
kunne utførast, sa Herren 
til seg sjølv: ”Skulle eg dølja 
for Abraham det eg vil gjera?”  
Han fortalde Abraham om 
planane sine og gav Abraham 
høve til å koma med sine 
tankar. Abraham gjekk då 
nærare, og tok til å drøfta 
denne stoda med Herren. 
På ein respektfull måte gjev 
han sine råd til Herren, og 
oppmodar han om å spara 
byen. Han tok utgangspunkt 
i Guds rettferd og spurde om 
det kunne vera rett å øydeleg-
gja dei rettferdige saman med 
dei gudlause. Gud som døm-
mer all jorda, må jo gjera det 
som er rett! Han spurde om 
ikkje Gud kunne spara byen 
om han fann ei viss mengd 
rettferdige menneske der. 
Han tok til med femti rettfer-
dige, og forhandla seg ned til 
ti. Gud gjekk med på å spara 
byen for dei ti rettferdige si 
skuld om dei fanst. Dessverre 
var stoda i Sodoma så alvor-
leg at byen ikkje kunne red-
dast, men den rettferdige Lot 
og hans to døtrer vart berga. 
I ei anna hending gav Gud 
dette rådet til Abimelek om 
Abraham: ”Lat no mannen få 
att kona si, for han er ein pro-
fet. Så bed han for deg, og du får 
leva.” (1.Mos.20,7). Abraham, 
profeten, stod i Herrens råd. 
Dei profetiske bønnene hans 
kunne avgjera liv og død!

moses berga folket sitt frå 
øydelegging

Moses levde i eit nært 
forhold til Gud. I si 
profetiske teneste 

var han eit førebilete på Jesus, 

den profeten som Gud skulle 
reisa opp i dei siste dagar. 
Moses tala med Gud som ein 
mann talar med ein annan 
mann, ansikt til ansikt. Han 
steig opp på Guds fjell og tok 
sjølv imot Herrens lov, han 
åt og drakk for Guds åsyn, 
og han tok del i rådslåing i 
Herrens råd. Han var ikkje 
berre ein som tok imot opp-
lysningar om kva Gud hadde 
sett seg føre å gjera, men på 
grunnlag av innsikt i Guds 
brennande harme og den 
føreståande dommen, gjekk 
han i forbøn og gav Gud råd 
om å endra planane sine! Eg 
vil nemne tre hendingar som 
syner kva slags forhold Moses 
hadde til Herren.

Sinai: Medan Moses var på 
fjellet og tok imot lova, vart 
folket lei av å venta og fekk 
laga seg ein gullkalv som 
dei dansa rundt og tilbad 
(2.Mos.32,1-6). Då sa Gud i sin 
harme at han ønskte å gjera 
ende på dei, for Israelsfolket 
var slikt eit stridlyndt folk 
(2.Mos.32,7-9). Legg merke 
til ordlyden han bruker: ”Lat 
no meg få råda, så skal eg sleppa 
harmen min laus og gjera ende 
på dei! Men deg vil eg gjera til 
eit stort folk” (2.Mos.32,10). 
Men Moses var ikkje villig til 
dette! Han naudbad Herren 
om å endra planane sine og 
argumenterte så godt for sitt 
syn at Herren følgde dei råd 
han gav! ”Då angra Herren på 
den ulukka han hadde tenkt å føra 
over folket sitt” (2.Mos.32,14). 
Når me les denne forteljinga 
i Andre Mosebok får me inn-
trykk av at dette vart avgjort 
på kort tid, kanskje ein 
halv times bøn, men Femte 
Mosebok gjev oss ei anna 
historie. Her ser me at Moses 
låg på kne for Herrens åsyn i 

førti dagar og netter og bad 
Herren om nåde for folket 
(sjå 5.Mos.9,25). Denne pro-
fetiske forbønstenesta bar rik 
frukt, Gud høyrde bøna hans 
og gav han det han bad om. 
Moses kunne så gå ned frå 
fjellet, han kunne stiga ned 
frå Herrens råd og hjelpa fol-
ket til omvending og bot, så 
dei kunne ta imot nåde frå 
Gud (2.Mos.32,19-35). 

Kadesj-Barnea: Folket nekta i 
vantru å gå inn i det lova lan-
det på grunn av dei negative 
tilbakemeldingane som nokre 
av speidarane gav. Då dei i til-
legg ville steina dei som heldt 
seg til Gud, synte Herrens 
herlegdom seg i møteteltet. 
Herren sa til Moses at no ville 
han slå folket med pest og 
driva dei ut. Så ville han gjera 
Moses til eit større og sterka-
re folk enn dei ulydige isra-
elittane. Men Moses gjekk på 
nytt i rette med Herren, og sa 
at dette kunne han ikkje gjera. 
Han argumenterte så godt for 
sitt syn (sjå 4.Mos.14,13-19) 
at Herren endra si avgjerd. 
Moses bad Herren å tilgje 
folket, og Herren svara slik: 
”Eg tilgjev dei på ditt ord” 
(4.Mos.14,20). Men heile den 
ulydige ætta døydde under 
vandringa i øydemarka utan 
å koma inn i landet. Det var 
den nye generasjonen som 
fekk det landet Gud hadde 
lova israelsfolket i eige.

Korah-opprøret: 250 leiarar 
gjorde opprør mot Moses 
(4.Mos.16,1-3). På ny loga 
Herrens harme opp mot fol-
ket, og han ville tyna dei på ein 
augneblink. Då kasta Moses 
seg ned og gjekk i forbøn for 
folket, at dei ikkje måtte lida 
på grunn av syndene til desse 
leiarane. Så bad han folket 
skilja seg frå opprørarane, og 
overlet dei til Herrens dom. 
Jorda opna seg og slukte dei 
tre som tok initiativet til opp-
røret saman med familiane 
deira. Eld for ut frå Herren 
og brende opp dei andre 250 
leiarane som hadde teke del 
i opprøret. Men dagen etter 
tok heile Israelsfolket til å 
murra mot Moses, og sa at 
det var han som hadde drepe 
Herrens folk. Då tala Herren 
til Moses igjen. Han ville tyna 
heile folket, og det braut ut 
ein pest. Då Moses såg kva 
som var i ferd med å henda, 
fortalde han Aron kva han 
kunne gjera for å gjera soning 
for syndene åt folket. Aron 
gjorde som Moses sa, og då 
stansa pesten. Fordi Moses 
kjende Herren og stod i hans 
råd kunne han både gje råd 
som Herren lydde på, og han 
kunne gje råd til menneske 
om å gjera dei rette tinga, slik 
at Gud ville visa miskunn! 
Visdomsboka (gammaltes-
tamentleg apokryfisk skrift) 
skildrar det på denne måten:

Profetar i Herrens råd

Fordi Gud ønskjer å frelsa, leitar 
han etter menn og kvinner som 
kan byggja ein mur og stella seg  
i rivnene til forsvar for landet, så 
det ikkje skal verta øydelagt
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Din vreide varte ikkje lenge, for 
ein ulastande mann kom raskt 
til hjelp. Han kjempa for dei 
med dei våpen som var gjeve 
han i hans teneste: forbønn og 
sonande røykjelse, slik forsvarte 
han dei mot din vreide og gjorde 
ende på ulukka, så det vart tyde-
leg for alle at han var din tenar. 
Ikkje med store krefter og ikkje 
ved våpenmakt overvann han 
Guds beiske harme, nei, berre 
ved eit ord overvann han han 
som straffa. Han minna han om 
lovnadene og paktene som var 
gjevne til fedrane.  (Visdomsboka 
18,20-22)

Esekiel – talte om å stelle 
seg i rivnene

Gjennom profeten 
Esekiel viser Gud 
oss at det er hans 

hjartelag å berga, men at 
hans heilage rettferd krev 
ein dom. Fordi Gud ønskjer 
å frelsa, leitar han etter menn 
og kvinner som kan byggja 
ein mur og stella seg i riv-
nene til forsvar for landet, så 
det ikkje skal verta øydelagt 
(sjå Esek.22,30-31). ”Eg leita 
etter ein mann, men eg fann 
ingen som kunne forsvara 
landet, difor let eg mi vrei-
de gå ut over dei.” Dette er 
Guds hjartesukk. Han ønskte 
å berga, men fordi det ikkje 
fanst eit einaste menneske 
som gjekk i forbøn for folket, 

Her ser me at Moses låg på kne for 
Herrens åsyn i førti dagar og netter 
og bad Herren om nåde for folket
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kunne han ikkje frelsa dei frå 
dommen. Det er kanskje van-
skeleg å fatta dette, at forbøn 
frå eit menneske kan berga 
ein heil nasjon. Likevel gjer 
me vel i akta på ordet og sjå 
det ansvar me har for land og 
folk. Audmjuk bønn frå Guds 
profetiske folk har stor kraft 
og verknad! Ein heil nasjon 
kan bergast og verta lækt om 
Guds folk audmjukar seg og 
bed! 

Dersom då dette folket 
som namnet mitt er nemnt 
over, gjer seg lite og mjukt 
og bed, søkjer meg og vender 
om frå si vonde ferd, så vil eg 
høyra det i himmelen, tilgje 
synda deira og bøta brestene 
i landet (2.Krøn.7,14).

Amos fekk Herren til å 
endra sitt forsett

Det var profeten Amos 
som skreiv at Herren 
Gud gjer ikkje noko 

utan at han har openberra sitt 
råd for tenarane sine, profe-
tane (Amos 3,7). Det inneber 
meir enn passivt å ta imot 
informasjon om det som skal 
henda. Den profetiske tenesta 
i Herrens råd dreier seg om 
å få del i Guds tankar, og å 
gje råd til Herren gjennom 
forbøn for å berga folket. Me 
ser dette tydeleg i kapittel sju. 
Herren let profeten få sjå eit 
syn om grashopper som åt 
opp alt graset. Profeten for-
stod med ein gong kva dette 
tydde. Amos gjekk straks i 
forbønn, og bad Gud tilgje 
folket så dei kunna berga 
livet. Då endra Herren sitt 
forsett og sa: ”Det skal ikkje 
henda!” 

Profeten såg seinare eit 
nytt syn: Herren kalla elden 
til strid. Han slukte det store 
havet, og heldt på å eta opp 
landjorda. Før profeten 
hadde sett synet ferdig skjøna 
han kor det bar hen, og han 
ropa til Gud om nåde: ”Hald 
opp, Herre Gud! Korleis kan 
Jakob berga livet, så liten som 
han er?”   Då endra Herren 
sitt forsett. ”Heller ikkje det 

skal henda,” sa Herren Gud 
(Amos 7,5-6).

Me skal altså ikkje ha ei 
fatalistisk haldning til syner 
og profetord frå Gud. Når me 
får innsyn i Guds forsett og 
plan, har me som eit profetisk 
folk ansvar for å gje Gud ei 
tilbakemelding i form av for-
bønn eller råd. Som eit profe-
tisk folk i Herrens råd kan vi 
påverka Gud til å endra eller 
å fullføra det han har tala! For 
ein grensesprengande tanke! 
Påstanden er likevel så godt 
underbygd frå Guds ord, at 
me har ikkje lov å trekkja oss 
unna ansvaret for å gå inn i 
tenesta! 

Profeten Jona – eit dårleg 
førebilete

Profeten Jona rømde frå 
Guds kall. Han vart 
snart innhenta av Gud 

som sende ein stor fisk som 
slukte han, og seinare spydde 
han på land att. Motvillig rei-
ste han til Ninive og bar fram 
Herrens domsord: ”Om førti 
dagar skal Ninive leggjast 
i grus!” Då folket i Ninive 
høyrde dette ordet, trudde 
dei Gud. Dei lyste ut faste 
og kledde seg i botsdrakt. 
Kongen og. Han kledde seg 
i botsdrakt, og sette seg i stø-
vet. Så lyste han ut ein nasjo-
nal bots- og bønnedag som 
skulle omfatta både store og 
små, både menneske og dyr. 
Håpet var at om alle ropa til 
Gud av all si makt, og vende 
om frå si vonde ferd, så ville 
kan hende ”Gud endra sin plan 
og halda att sin brennande vrei-
de, så me ikkje går til grunne” 
(Jona 3,9). 

Det var nett slik det gjekk. 
Då Gud såg at dei vende om 
frå si vonde ferd og ropa til 
han om nåde, så endra han 
sin plan og sende ikkje den 
ulukka han hadde varsla 
(Jona 3,10). Men Jona var meir 
oppteken av sitt rykte som 
profet, enn det som låg på 
Guds hjarta, nemleg å berga. 
Difor vart han brennande 
harm. Han ”gjekk inn i Guds 

råd”, og argumenterte mot 
det Gud hadde gjort. Han 
hadde heile tida vore redd for 
at profetien hans ikkje skulle 
gå i oppfylling. ”For eg visste 
at du er ein nådig og mild Gud, 
langmodig og rik på miskunn, 
og at du kan endra din plan, så 
du ikkje lèt ulukka koma” (Jona 
4,2). No ville han berre døy. 
Men Gud gav han ikkje noko 
medhald i klagene sine. 

Profeten Jona tenkte berre 
på seg sjølv og kjende ikkje 
Guds hjartelag. Han ynkast 
ikkje over folket slik Gud 
gjorde. Han var meir opp-
teken av sitt eige rykte, enn 
folket sitt ve og vel. Men Gud 
tok seg av han og lærte han ei 
lekse. Jona hadde gått ut or 

byen og bygd seg ei lauvhytte 
for å sjå korleis det gjekk med 
byen. Der let Herren ein rici-
nus-busk veksa opp og kasta 
skugge over Jona, så han 
kunne verta kvitt mismodet 
sitt. Jona hadde stor glede av 
denne busken. Så let Herren 
busken visna, ein brennande 
vind blåsa og sola skina med 
stikkande varme, så han vart 
heilt utmødd. Jona vart djupt 
ulukkeleg. Då tala Gud Jona 
til rettes med desse orda: ”Du 
ynkast over ricinus-busken, som 
du ikkje har hatt noko strev med 
og ikkje fått til å veksa, som kom 
til på ei natt og vart øydelagd på 
ei natt. Skulle så ikkje eg ynkast 
over Ninive, den store byen, der 
det finst meir enn tolv gonger ti 
tusen menneske som ikkje kan 
skilja mellom høgre og venstre, 
og ei mengd med dyr?” (Jona 
4,10-11). 

n Erling Thu 
erlinthu@online.no

Den profetiske tenesta i 
Herrens råd dreier seg om 
å få del i Guds tankar, og å 
gje råd til Herren gjennom 
forbøn for å berga folket.
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Skolesekk og sko-
lesaker kan være 
mer aktuelt enn 
du aner for den 
som jubilerer. 

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

Gaver i overflod
Vi liker å gi gaver. Vi bruker 
denne gesten i mange sam-
menhenger: For å glede noen, 
for å vise kjærlighet og omtan-
ke eller for å feire noen. En god 
tradisjon. Men nå er vi så utro-
lig privilegerte at de fleste 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 flere øredobber 
eller bøker. Bestemor har ikke 
rukket å bruke opp all konfek-
ten hun fikk til jul i fjor og onkel 
Nils vil heller gå i sin gamle 
lusekofte enn den smarte gen-
seren vi kjøpte til ham.
 
Gir gaven videre
Derfor ser vi nå at måten å vise 
oppmerksomhet og gi gaver på 
finner nye veier. Mange bruker 
fødselsdager og andre merke-
dager til å ønske seg noe som 
andre trenger. Andre steder i 
verden er behovene ufattelig 
store, - og våre ’fødselsdags-
gaver’ kan bidra til livsforvand-
lende forbedringer 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 barneflokker 
og stor arbeidsledighet strever 
de med å opprettholde 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 flere barn får mulighet til 
utdanning - og gjennom det

et bedre liv. En slik håndsrek-
ning 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 flere 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).
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Gaver som rekker langt
Ønsk deg en gave som andre trenger: Skolesekk, behand-
ling for underernærte barn, klinikk for forlatte spedbarn, 
senter for gatebarn, helseopplysning, rent vann til en lands-
by, akutt nødhjelp m.m Gaven kjøpes i form av et gave-
bevis (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

En skole-
sekk til 
50-års-
dagen?
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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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