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LEDER

Jesus gjorde det tydelig hva det å 
følge han innebar: ”Om noen vil 
følge etter meg, må han fornekte 
seg selv og ta sitt kors opp og  

        følge meg. For den som vil berge 
sitt liv, skal miste det. Men den som 
mister sitt liv for min skyld, han skal 
finne det.” (Matt.16:24-25) Ved flere 
andre anledninger utfordret han sine 
tilhørere på samme måte med det han 
sa (Matt.6:19,21, 25,33, Luk.9:57-62). 
Den rike unge mannen gikk bedrøvet 
bort da Jesus utfordret hans overgivel-
se, ”for han var svært rik”, som Lukas 
evangelium sier det (Luk.18:23).

Vi vil i dette nummeret av FOLK 
oppmuntre deg til en fornyet overgi-
velse til Guds kall. Gjennom Noralv 
Askelands undervisning får du hjelp 
til å se kallet fra Gud og finne åpenba-
ring, retning for livet og glede i tjeneste 
for Gud, når du lever i henhold til Jesu 
kall. For Jesus sa jo at den som mister 
sitt liv for å følge ham, også skal finne 
det!

Vi håper historiene om Elin og 
Kenneth, Lauri, Maria og Petter Olav 
og andre skal inspirere deg til med ny 
iver å gi deg til oppdraget fra Gud. 
Når Maria Grønner og Petter Olav 
Kirkeholmen fra Bergen skal oppsum-

mere deres lærdom etter å ha ledet et 
voksende studentfellesskap i byen, 
kommer de fram til dette: å helhjertet 
gi seg til Gud og til hverandre er nøk-
kelen til all annen vekst og framgang.

Jesu kall var også til å se og ta seg 
av ”disse mine minste” og Kjersti 
Pileberg minner oss igjen på at det å 
vise barmhjertighet mot de som lider 
er en viktig del av Jesu kall til oss. Som 
Hebreerbrevet sier det: ” Men glem 
ikke å gjøre godt og dele med andre, 
for slike offer er etter Guds vilje.” 
(Heb.13:16)

Jesu kall til hver og en av oss er 
utfordrende og kan ikke ha en halv-
hjertet respons. La oss gå inn i et nytt 
år med en ny beslutning om å hel-
hjertet tjene Gud, i tilbedelse, felles-
skap og gode gjerninger. La oss bruke 
julen, ikke til å være oss selv nok, men 
å ”gjøre godt og dele med andre”! For 
Guds rike, som er rettferdighet, fred og 
glede i den Hellige Ånd, skal fylle jor-
den, slik vannet dekker havets bunn!

n Stein Ørnhaug  
stein@krinet.no

Jesu kall til hver og en 
av oss er utfordrende 
og kan ikke ha en 
halvhjertet respons.
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Vi er kalt til Jesus Kristus, kalt til å være 
en del av ham, og en del av hans lege-
me på jorden! Dette er det viktigste.

Når du følger ham, vil han gjøre noe 
med deg som får deg til å fungere i  
det du er kalt til.

Her talar dei ikkje berre flotte ord om 
det å ”leve menighet” og om felles-
skap, dei faktisk gjer det.

 
      - 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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Bibelen beskriver Gud som ’han 
som har kalt oss’. Guds folk 
omtales som ’de som er kalt’.  
Da er det viktig å vite hva vi er 
kalt til! Gud vil nemlig at våre liv 
skal være styrt av dette kallet. 
Oppdager du hva Gud har kalt 
oss til, blir det lettere å finne ut 
hva han har kalt deg til!

Kallet har to sider
Først og fremst har vi et felles kall, et 
kall som gjelder alle kristne. Dernest 
har hver enkelt av oss har et personlig 
kall. Dette personlige kallet vil alltid 
være innenfor rammen av det som er 
vårt felles kall. Paulus sa for eksempel 
om seg selv at han var kalt til apostel. 
Dette var hans personlige kall. Men 
han var også en del av de hellige i Rom 
som var elsket av Gud, og hvor alle var 
kalt av ham. Hans personlige kall var 
altså en del av det felles kallet som hele 
Guds folk har fått.  Det er avgjørende 
for oss at vi kjenner vårt felles kall som 
Guds folk.. Hvis vi bare er opptatt vårt 
personlige kall kan lett egne ambisjo-
ner og ønsker styre oss. Vi risikerer da 
å havne helt på siden av det Gud har 
for oss. Men oppdager du hva Gud har 
kalt oss til, blir det lettere å finne ut hva 
han har kalt deg til!

Kallet må befestes
Derfor, brødre, må dere sette enda mer inn 
på å befeste deres kall og utvelgelse. Gjør 
dere dette, skal dere aldri falle (2.Pet 1,10) 
Peter oppfordrer oss sterkt til å befeste 
vårt kall, og da er det avgjørende å vite 
hva vi er kalt til. Når vi ser hva det er, 
så befester vi det ved å legge vinn på å 
leve i henhold til det og å være styrt av 
det. Det er et fantastisk løfte som følger 
med: ”Gjør dere dette skal dere aldri 
falle!” Ser vi rundt oss ser vi dessverre 
at mange kristne snubler og faller – i 
forbindelse med internettporno, umo-
ral, pengejag, sladder, baktalelse, osv. 
Men Guds løfte er at han skal reise opp 
en brud, sitt eget folk, som er rent og 
sterkt, og som aldri skal falle. Det er et 
fantastisk løfte! Når Guds folk blir seg 
sitt kall bevisst, så vil det bli oppfylt!

Kalt til Jesus Kristus
Blant dem er også dere kalt til å høre Jesus 
Kristus til (Rom 1,6). Gud er trofast, han 
som har kalt dere til samfunn med sin sønn 
Jesus Kristus, vår Herre (1.Kor 1,9).

Vi er kalt til Jesus Kristus, kalt til å 
være en del av ham, og en del av hans 
legeme på jorden! Dette er det viktig-
ste. Vi er altså kalt til et intimt og nært 
fellesskap med en levende Herre og 
frelser der han får myndighet i våre 
liv; han bestemmer. Det fører oss inn 
i et åpent og godt Åndens fellesskap 
med brødre og søstre. Skal vi ha et 

reelt samfunn med Jesus Kristus, må 
det pleies. Det gjør vi ved å be i Den 
hellige ånd; ved å snakke med ham i 
tunger. Tungetalen er et språk vi ikke 
forstår, men som utvider våre hjerter. 
Vi ber også på vårt eget språk, bringer 
alle ting frem for ham i bønn, og invol-
verer ham i alle sider av våre liv. Hans 
ord får forme oss daglig, og vi lever det 
ut sammen med andre søsken.

Et hellig kall
Han er den som frelste oss og kalte oss med 
et hellig kall, ikke på grunn av våre gjer-
ninger, men etter sin egen vilje og nåde. 
(2.Tim 1,9a) Kallet er hans initiativ, det 
er hans plan. Derfor, når vi snakker om 
vårt kall, så er det Guds interesser som 
er i fokus, ikke vi selv, eller vår tjeneste. 
Gud er den som både har frelst oss, og 
kalt oss. Gud kalte deg heller ikke ut fra 
en vurdering av hva du kunne utrette. 
Han satset ikke på at du skulle ta deg 
sammen slik at du kunne lykkes. Alt 
han regner med er sin egen grenseløse 
nåde, og sin fantastiske plan. Derfor 
betrakter han deg som fullkommen i 
Kristus! Du er ulastelig, hellig og ren, 
reist opp av Gud! Slik ser Gud på det. 
Det er vidunderlig å være frelst og satt 
fri fra synden og verden, satt fri fra vårt 
ego og satans makt. Men det stopper 
ikke der. Du er også satt til side for 
Gud! Du har fått et kall som gjør deg 
hellig, og som har merket deg for livet. 

Kallet vårt
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Kallet gir deg en ny identitet så du aldri 
mer kan gi deg over til verden, og så 
du aldri lenger kan leve et liv styrt av 
lyster. Du lever et rent og hellig liv! Du 
er hellig fordi han er hellig, og du er 
kalt av ham med et hellig kall. La Den 
hellige ånd få skrive dette i ditt hjerte 
slik at du for alltid vet at du er kalt med 
et hellig kall! 

Kalt til håp
Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere 
forstår hvilket håp han ha kalt dere til 
(Ef1,18). Det himmelske kallet gir deg 
håp. Håp er viktig. Alt for mange sliter 
unødvendig med tungsinn, stress og 
slitasje fordi de har mistet håpet. Men 
det kallet vi har fått er så fullt av håp og 
fremtid at det farger hvert sekund av 
dagen. Vi trenger å leve i dette håpet! 
Og det er mange sider av det. Selvsagt 
har vi håpet om at Jesus skal komme 
igjen, og at vi skal møte ham. Det blir 
en herlig dag!  Men andre sider av 
håpet lever også i oss. Selv når alt ser 
håpløst ut, så kan vi være fulle av håp. 
Livet kan ha mange utfordringer, men 
vi er aldri uten håp!

Kalt til fred
La Kristi fred råde i hjertene, for til det ble 
dere kalt da dere ble ett legeme. Og vær 
takknemlige! (Kol 3,15) Du ble kalt til 
fred. Vi har et kall til å leve i fred med 
hverandre som ett legeme. Det må få 

styre oss i alle situasjoner. Og det er én 
lyd som høres hele tiden i Jesu legeme: 
Takk Gud! Takk Gud! Sammen med 
brødre og søstre er du kalt til å være 
hans legeme som uttrykker fred i en 
verden som ikke har fred, og som fly-
ter over av takknemlighet der det er 
utakknemlighet. 

En livsstil som er kallet verdig
Så formaner jeg dere, jeg som er en fange 
for Herrens skyld, at dere lever et liv som 
er verdig det kall dere har fått (Ef 4,1) 
Kallet legger føringer på hvordan du 
lever. Formaningen fra Gud er å leve 
i henhold til kallet han har gitt, ikke 
omstendigheter. Heller ikke andres 
forventninger, eller egne gamle opp-
fatninger. Leser vi litt videre i samme 
bibelteksten får vi konkrete tips om 
den livsstilen som passer til kallet: 
vær ydmyke, tålmodige, langmodige, 
overbærende, strekk dere langt så dere 
bærer over med hverandre i kjærlighet. 
Dette er livsstilen i Jesu legeme!

Gjør kallet fast!
Peters instruks for å gjøre vårt kall og 
utvelgelse fast er klar (2. Pet 1.5-7): Gjør 
alt du kan for at troen viser seg et rett 
liv, god moral og innsikt så du lærer 
Gud mer og mer å kjenne. Måtehold og 
selvkontroll er en del av denne vand-
ringen, likedan tålmodighet og uthol-
denhet, respekt for Gud, og kjærlighet 

til alle. Disse verdiene bygger på hver-
andre, og utvikler hverandre. Legg på 
denne måten vinn på kallet du har fått. 
Innrett livet ditt etter det – ikke overse 
det, ikke neglisjer det. 

En seierspris for oss
Jeg glemmer det som ligger bak og strek-
ker meg etter det som er foran, og jager 
fram mot målet og den seierspris om Gud 
fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus 
(Fil 3,14)

Kallet vil føre deg fram til seier! Du 
skal ikke snuble når du gjør kallet fast. 
Du skal ha en full og fri inngang til 
Gud, og når du toger inn i det evige 
Guds rike, står alle der og jubler for deg. 
Du er kalt til å få seiersprisen! Denne 
prisen er en pris for oss sammen. Det 
er et sammenføyd legeme som går over 
målstreken og mottar kransen. Visst er 
der en seierspris bare for deg; visst er 
det en krone, en lønn bare for deg. Men 
denne prisen er vi kalt til sammen. Alle 
som er modne jager fram mot denne 
prisen, sier Paulus.  Vi trenger ikke å 
snuble eller feile, for Gud har kalt oss til 
å vinne seiersprisen ved Jesus Kristus! 
For en fantastisk Gud vi tjener!

n Noralv Askeland 
noralva@online.no

Vi er kalt til Jesus Kristus,  
kalt til å være en del av ham, 
og en del av hans legeme på 
jorden! Dette er det viktigste.
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En ny norsk 
misjonsbevegelse

I dag vokser det opp en gene-
rasjon av ærlige hedninger. De 
kjenner hverken til evangeliet, 
personen Jesus eller de mest 
kjente bibelfortellingene. Norge 
preges ikke lenger av kristen 
tenkning. Skoleverket formid-
ler en sekulær tankegang der 
Skaperen er en fremmed. Han 
er verken opphav til skaper-
verket, etikken eller den sunne 
fornuften. 

Som vi ofte har hørt: hver ny 
generasjon må vinnes for evan-
geliet. Det trengs et misjonsfolk, 

en moderne norsk misjonsbevegelse 
som formidler evangeliet på forståelig 
norsk, og planter livskraftige menig-
heter.

Nybrottsarbeid er nødvendig
Vedlikeholdsarbeid er ikke løsningen. 
Bare en sterk misjonsbevegelse kan 
skape forandring. Norge behøver derfor 
kristne som omsetter NT-prinsippene 
til praksis i vår egen tid. Det trengs 
kristne som forkynner et klart budskap, 
er aktuelle, har fokus på svake og fat-
tige, og kjennetegnes av ånd og kraft. 
De er virkelige etterfølgere av Kristus, 
og lever i forpliktende fellesskap pre-
get av praktisk kjærlighet, mangfold og 
ivrig misjon. 

Treffsikker forkynnelse
En moderne norsk misjonsbevegelse vil 
forandre nasjonen gjennom virknings-
full forkynnelse av evangeliet. De satser 
på nabolag, bydeler, bygder og tettste-
der med Guds ord. For å nå frem til nye 
vil de være kreative, og de vil anstren-

ge seg for å kommunisere bedre. Folk 
vil støttes økonomisk for å kunne for-
kynne evangeliet på flere steder. Nye 
medier og kanaler vil bli tatt i bruk, 
blant annet de virtuelle nettmøteplas-
sene nordmenn 
daglig besøker. 
En nytestamentlig 
misjonsbevegelse 
tar opp ting som 
er viktig for folk. 
De slår seg ikke 
til ro med at krist-
nes meninger ties 
i hjel eller latter-
liggjøres. Overalt hvor de er setter de 
Kristus på dagsorden, og er en positiv 
utfordring overfor det materialistiske 
og sekularistiske menneskesynet. Da 
Paulus kom til Athen stilte han seg 
uredd opp på stedet der siste nytt ble 
formidlet, og han satte Jesus på agen-
daen (Apg 17.16-32). En slik misjons-
bevegelse vil utruste de beste folkene 
til å gå inn i politikk og media. De vil 
myndiggjøre barn, ungdom, voksne, 
eldre, menn og kvinner til å ta ordet 
der de er, og frimodig snakke ut om det 
Jesus står for.

Fokus
En nytestamentlig misjonsbevegelse vil 
sette fokus på svake og fattige. Bibelen 
oppmuntrer til det. Sosiale utfordringer 
som det offentlige ikke makter å løse vil 
bli tatt tak i. Alenemødre får støtte slik 
at hverdagen kan gå rundt. De som vel-
ger å bære frem uventede barn får støtte 
når omgivelsene sier nei. Innvandrere 
vil få hjelp til å finne seg til rette i sitt 
nye hjemland. Rusmisbrukere, sexav-
hengige og spillegale får hjelp til å bli fri 
gjennom evangeliet ved at Guds kraft 
får slippe til i livene deres. En moderne 

norsk misjonsbevegelse vil være med 
å gjøre Guds kraft tilgjengelig der folk 
er, og er ikke begrenset til kirkebygg og 
menighetslokaler. Etter mønster fra det 
nye testamentet legger de hendene på 

syke og formidler 
Guds helbredel-
se. De vil gå inn 
i det nyreligiøse 
landskapet, og 
sette mennesker 
fri fra demonisk 
undertrykkelse 
og okkulte bin-
dinger. De vil 

gi plass for Den Hellige Ånd slik at 
evangeliet blir stadfestet med tegn og 
under. Vekkelse uten disippelgjøring 
vil ikke forandre landet vårt. Den nye 
misjonsbevegelsen vil derfor fokusere 
på et liv i lydighet mot Kristus. Enkelte 
bekjenner troen på Jesus, men har en 
livsstil som fornekter troen. Paulus 
skriver at hans kall er å føre mennes-
ker frem til troens lydighet (Rom1,5). 
Disippelgjøring handler om å omsette 
evangeliet i praktisk liv. Når evangeliet 
leves ut i praksis vil samfunnsforand-
ring være resultatet.

Menighetsplanting
Når ordet om korset forkynnes er ekte 
kristent fellesskap en naturlig frukt. 
Norge trenger en misjonsbevegelse som 
planter menigheter. I Bibelen ser vi et 
mønster av hvordan menighetene dan-
net nye misjonsbaser som tok evangeli-
et videre og stadig sendte ut nye arbei-
dere. Aposteltjenesten en nøkkel. Å 
anerkjenne apostlene og gi dem rom til 
å arbeide er også med å frigjøre dyna-
mikk i en moderne misjonsbevegelse. 
Det drives ikke frem av en velsmurt 
misjonsorganisasjon, men av en dyna-

Hva som skjer i Guds rike i 
denne tiden er avgjørende 
for framtiden. Guds vei for 
landet vårt er at evangeliet 
på nytt forkynnes.
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misk grasrotbevegelse. I denne grasrot-
bevegelsen er det Guds nåde og orden 
som står i sentrum. Apostlene hjelper 
folk til å holde fast på åpenbaringen 
av Jesus. En effektiv misjonsbevegelse 
har Jesus i sentrum. Paulus beskriver 
i brevene alle 
anstrengelsene 
han gjorde for at 
Kristus skulle bli 
synlig. Kristus er 
grunnvollen i det 
nye livet (1.Kor 3). 
Han så etter Jesu 
karakter uttrykt i 
hver enkelt troen-
de (Kol 1,28), og 
han arbeidet for at 
menigheten skulle vokse til full moden-
het i Kristus (Ef 4,11-16). Menigheten 
skulle preges av en ren hengivenhet 
til Jesus (2Kor 11,1-3). Å gi rom for 
og støtte til apostlenes tjeneste er den 
sikreste måten å sørge for menigheter 
blir både robuste og smittsomme. De er 
byggmestere som leder team av med-
arbeidere med ulik nåde og utrustning. 

Et rett apostolisk lederskap vil føre til 
menigheter som preges av mangfold og 
raushet når det gjelder måten ting blir 
gjort på. Alle typer mennesker vil finne 
rom til å tjene i Guds rike. Apostlene er 
brennende opptatt av at Guds drøm om 

menigheten skal 
oppfylles. De vet 
at menigheten er 
en hovedsak for 
Gud. 

misjonsfokus 
Den nye misjons-
bevegelsen har et 
stadig fokus på å 
nå videre ut, på 
å forkynne evan-

geliet der det enda ikke er forkynt. De 
er allergiske mot selvsentrert menig-
hetsliv. De vil stadig minne hverandre 
på det oppdraget de har fått av Jesus 
Kristus: å gjøre alle folkeslag til hans 
disipler. Så spørsmålet for deg og meg 
er: blir vi med i den nye misjonsbeve-
gelsen? Jeg skal være med! Vi lever i 
avgjørende tider for landet vårt. Hva 

som skjer i Guds rike i denne tiden er 
avgjørende for framtiden. Guds vei 
for landet vårt er at evangeliet på nytt 
forkynnes slik at en ny generasjon kan 
vokse opp og leve livet på Guds måte. 
Ingen av oss er kalt til å utføre dette 
oppdraget alene. Bare når vi arbeider 
nært sammen med andre kristne vil vi 
lykkes. Da vil vi være i stand til å finne 
og fylle den plassen Gud har tiltenkt 
hver enkelt av oss i det store arbeidet.

n Håvard Kjøllesdal 
havardkj@gmail.com

En nytestamentlig misjons-
bevegelse tar opp ting som 
er viktig for folk. De slår 
seg ikke til ro med at krist-
nes meninger ties i hjel 
eller latterliggjøres.

En moderne norsk misjonsbevegelse vil være med 
å gjøre Guds kraft tilgjengelig der folk er, og er 
ikke begrenset til kirkebygg og menighetslokaler.



 8

Gud har kalt deg ved sin nåde. Hans 
nåde er alt du trenger for å være i stand 
til å gjøre alt han har kalt deg til. 

Guds nåde gjør deg tilfreds
Paulus sa: ”… han som utvalgte meg fra mors liv og 
kalte meg ved sin nåde… (Gal 1,15), og ”Ved Guds 
nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke 
vært forgjeves. For jeg har arbeidet mer enn noen…
(1Kor 15,10). Det samme skal du kunne si ved 
slutten av ditt liv. Du kan fun-
gere i alt det Gud har kalt deg 
til å gjøre. Og ved å gjøre det 
han har kalt deg til, vil du opp-
leve en metthet og glede som 
tilfredsstiller deg mer enn noe 
annet. Du vil få en opplevelse 
av å være fantastisk vellykket 
– ved Guds nåde.

Du trenger ingen jobbeskrivelse
Du trenger å oppdage hva Gud har kalt deg til 
og begynne å fungere i det. Mange blir frustrerte 
på dette punktet fordi de har en feil oppfatning 
av hvordan det skal skje. De har en slags for-
venting om at Gud skal gi dem noe i retning av 
en tittel eller en merkelapp – eller i det minste 
en jobbeskrivelse eller stillingsinstruks. Han gjør 
ikke det. Men han kalte deg i sin nåde for at du i 
avhengighet av Den hellige ånd hele tiden skal 
ta ut av hans nåde til alt du trenger å gjøre. Han 
vil koble deg på Den hellige ånd, så du kjenner 

Guds nåde begynner å flyte – så du må formidle 
den videre til andre. Følg meg! sa Jesus da han 
kalte disiplene. Det samme gjelder deg. Når du 
følger ham, vil han gjøre noe med deg som får 
deg til å fungere i det du er kalt til. Du trenger 
ikke en detaljert beskrivelse.

Oppdag hva du har fått
Du fått en nådegave. Da snakker vi ikke om 
Åndens gaver som er beskrevet for eksempel i 1. 
Kor 12. Gud har gitt noe av sin nåde til deg som 

du skal formidle til andre. 
Paulus skrev til Timoteus: 
”Derfor vil jeg minne deg om 
dette: Tenn på ny den nådegave 
fra Gud som er i deg, den du 
har mottatt ved min håndspå-
leggelse! For Gud gav oss ikke 
en ånd som gjør motløs, men en 
Ånd som gir kraft, kjærlighet og 

sindighet.” Du har også fått en Ånd som gir kraft, 
kjærlighet og sindighet. Kraften du har fått er 
Guds kraft. Den kraft som reiste Jesus opp fra de 
døde bor på innsiden av deg. Denne kraften er 
der ikke alene, den virker sammen med kjærlig-
het så du kan elske Gud av hele ditt hjerte, og 
du kan elske brødre og søstre rundt deg. Men 
du kan også elske mennesker som du aldri har 
sett før; som lever galt og gjør ting de ikke skal 
gjøre. Du kan demonstrere Guds kjærlighet til 
dem, for du har fått den Ånd som virker kjær-
lighet. I tillegg virker Ånden at du tenker sunt. 
Det er viktig at det ikke er omstendigheter eller 

Når du følger ham, vil 
han gjøre noe med deg 
som får deg til å fun-
gere i det du er kalt til.

Ditt kall
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følelser som styrer tankene dine, men Den hel-
lige ånd som får deg til å tenke sindig. Du kan 
tenke sunt og rett i ulike situasjoner. Ved å ta til 
deg Guds ord hele tiden, kan du tenke slik Gud 
tenker. Den Ånd som Gud har gitt deg virker 
med kraft, kjærlighet og sindighet, og gir nåde 
til å fungere i det du skal gjøre. Hvis du ikke 
passer på å fungere i denne nåden, er det lett 
for motløshet å slippe til. Motløshet er ikke fra 
Gud, og det er ikke meningen at du skal være 
motløs. Du trenger ikke gå omkring og være 
usikker, lure på hva du skal fungere i, eller om 
det er bruk for deg.

Få gaven til å virke
”Tenn opp på ny den nådegave fra Gud som er i deg” 
skriver Paulus. Gud har lagt noe ned i ditt liv. 
Hvis du er usikker på hva Gud har kalt deg til, 
trenger dette å bli tent opp. Det er der som en 
liten glohaug; det er fyr i den, men den bare 
ulmer litt. Få det til å flamme opp, pust til ilden!  
Nøkkelen er: Tjen hverandre! Det vil få flammen 
til å blusse opp. Ikke let etter stillingsinstrukser, 
ikke vent på at lederne skal komme og gi deg 
en merkelapp og si at sånn og sånn må du gjøre. 

Du trenger bare å se etter muligheter til å tjene. 
”Tjen hverandre, hver med den nåde han har fått, 
som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde .... . 
Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus.”  
(1 Pet1,4,10-11). Gud har en fantastisk oppgave 
for deg som kommer til å mette deg dag for dag 
når du fungerer i den nådegave han har gitt deg. 
Du har en unik utrustning, spesialsydd for deg, 
laget akkurat for din personlighet, bakgrunn 
og erfaring – for den du er! Av sin mangfoldige 
nåde har Gud tatt noe og gitt til deg. Du har det 
hos deg, du trenger ikke lete etter det. Det eneste 
du trenger er å finne en plass hvor du kan tjene 
med det. 

Din nådegave bringer ære til Jesus
Når du fungerer i din nådegave er det ikke for at 
alle skal si: ”Åh, så flink du er!” Nei, når du har 
utrettet noe skal det høres: ”Jesus er fantastisk!” 
Du har lykkes i å tjene når du hører at noen gir 
pris til Jesus. Når noen løfter opp hans navn og 
gir ære til ham. Da er du virkelig vellykket! Og 
når du tar de nødvendige skrittene og begynner 
å tjene med den nåde Gud har gitt deg, så blir 
andre bygd opp. Andre blir styrket, helbredet 
eller hjulpet. Slik får du fungere i Jesu legeme, og 
du får oppleve glede og tilfredshet. Det er bare 
å begynne å tjene! 

n Noralv Askeland 
noralva@online.no

Gud har lagt noe ned i ditt 
liv. Hvis du er usikker på hva 
Gud har kalt deg til, trenger 
dette å bli tent opp.
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Jeg våkner av at klokkeradioen 
går på, og dagens nyheter blir 
lest opp. En ny dag! En dag med 
familie, skole, venner, menighet 
og studiekamerater. Jeg elsker 
livet! Jeg har for mange år siden 
gitt mitt liv til Gud, og mitt bren-
nende ønske er å leve for Ham, 
hver dag, helt og fullt. 

Gud gir begrensninger
Livet og hverdagen byr på mange ulike 
utfordringer og for å møte disse bru-
ker jeg de ressursene som er gitt meg. 
Jeg prøver samtidig å ikke strekke 
meg utover mine ”Gud-gitte begrens-
ninger”. Jeg har fått et naturlig over-
naturlig liv, men med begrensninger. 
Slik har Gud kalkulert livet. Han vet 
at unge kan gjøre ting eldre ikke kan 
og eldre har muligheter som unge ikke 
har. Jeg erkjenner jeg har begrensninger 
både når det gjelder tid og krefter. Det 
er viktig at jeg ikke tenker på dette som 
hindringer i livet, men ser begrensnin-
gene som en anledning til å se nye 
muligheter. 

Målrettet liv
Jeg var på et seminar for lærere der 
de snakket om å leve i forandring og 
stadig utvikling. Jeg tenkte over dette 
i lys av mitt eget liv – mine ønsker om 
å se nye ting skje og at drømmer skal 
bli realisert. De sa at for å oppleve for-
andring må man ha et mål, og så jobbe 

målrettet for å oppnå det. Uten klare 
mål vil man bare følge gamle spor og 
repetere seg selv. ”Fortell meg hvor-
dan du jobber i dag, og jeg kan si deg 
hvor du vil være om et halvt år”, ble 
det sagt. Det slo meg hvor sant dette 
var! Hvis jeg ikke strekker meg etter 
drømmene mine, så vil jeg bare fort-
sette i samme spor som før. Hvis jeg 
ikke jeg planlegger og tilrettelegger for 
det jeg ønsker skal skje, vil det aldri bli 
en realitet. Men om jeg bevisst legger til 
rette for forandringene vil jeg kunne se 
mine drømmer bli oppfylt!

Drevet av drømmer
Mine drømmer er min viktigste driv-
kraft. Jeg ønsker å leve hver dag for 
Jesus, være fylt av hans Ånd og liv, og 
formidle hans kjærlighet og liv til men-
nesker rundt meg. 

Drømmen er at jeg skal få fullføre 
alt det han har skapt meg til, og sendt 
meg for. At livet mitt, som er en del av 
Guds store frelsesplan, skal bære fruk-
ter for Gud. Enhver liten blomsterløk 
har alt som trengs for å bli den vakre 
blomsten den er skapt til å bli. Gitt de 
rette vekstforhold vil blomsten blom-
stre, uten dette vil den bare fortsette 
å være en løk. På samme måte er det 
med oss mennesker. Før frelsen har vi 
ikke kontakt med det rette jordsmonnet 
slik at vi kan nå frem til vårt Gud-gitte 
potensial. Man kan ha et godt liv og 
lykkes på mange måter, men når man 
blir frelst ser en at livet har en større 

dimensjon enn det som er synlig for det 
naturlige øye. 

Nåtid og fremtid
Jesus sa ”søk først Guds rike og hans 
rettferdighet så skal dere få alt det 
andre i tillegg!” Hva vil det si for meg 
i dag? Hvordan kan jeg leve målbevisst 
og vite hver dag jeg går ut døren at jeg 
vandrer i Guds plan? Dette fungerer 
på flere plan i livet mitt. Jeg setter meg 
noen langsiktige mål, som for eksem-
pel utdanning. Det er noe jeg jobber 
langsiktig med fordi jeg har en drøm 
om at Gud har noe lengre framme som 
jeg skal inn i. Jeg ser ikke alt klart enda 
men jeg studerer i tro. Samtidig lever 
jeg i drømmen om å få nå frem til men-
nesker som ikke er frelst. Jeg har kolle-
gaer, studiekamerater, naboer og fami-
lie som jeg ber om skal få en berøring 
av Gud. Og så lever jeg midt i drøm-
men om å se barna mine vokse opp og 
kjenne Gud slik jeg kjenner Ham. 

Alltid tilgjengelige ressurser
En dag på vei til jobb fikk jeg en aha-

Drevet av drømmer
Hvis jeg ikke strekker 
meg etter drømmene 
mine, så vil jeg bare 
fortsette i samme 
spor som før.
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opplevelse om hvor lett tilgjengelig 
Guds ressurser er for meg. Jeg tenkte 
på de utfordringene jeg stod overfor 
denne dagen, og ba: ”Gud, gi meg 
styrke i dag. Takk for styrke! Jeg ber 
om utholdenhet og fred. Takk for 
utholdenhet og fred! Jeg ber om glede 
og frimodighet. Takk for glede og fri-
modighet!” Sånn er det, tenkte jeg, jeg 
får det jeg ber om! Jeg ber i henhold til 
Guds vilje, og på en barnlig og tillitsfull 
måte tar jeg imot det jeg ber om. I tro 
og tillit til at Gud ga meg det jeg ba om, 
gikk jeg frimodig inn i dagen. Dagen 
ble helt topp! Jeg opplevde glede, fred, 
frimodighet og styrke til å stå i alle de 
utfordringer som dagen bød på. 

Naturlig overnaturlig
Jeg lever et naturlig overnaturlig liv. Jeg 
kan hente ressurser i det usynlige for å 
kunne stå sterk i det synlige. Jeg kan 
ved å være målrettet og fokusert se at 
mine drømmer blir virkeliggjorte. Jeg 
lever helt og fullt der jeg er, og samtidig 
strekker jeg meg og jobber for å nå de 
mål som ligger lenger framme. Jeg er 
ikke alene, men jeg er satt sammen med 
andre for å fullføre Guds store plan. Jeg 
skal ikke, og trenger ikke, gjøre alt selv. 
Jeg skal få fungere sammen med brødre 
og søstre for å fullføre løpet. Sammen 
skal vi se både våre og Guds drømmer 
blir en realitet!

n Kjersti Skagen 
kjskagen@broadpark.no

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

Drevet av drømmer
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– Noen hadde tipset Lauri 
om å ringe meg, og da vi 
traff hverandre fikk jeg se en 
mann som hadde det svært 
tungt, forteller Rune Ørnes. 
– Jeg lyttet til ham, og opp-
muntret ham til å ta imot 
Guds hjelp. Da han åpnet opp 
for Jesus fikk han nok mer 
enn han hadde forestilt seg, 
forklarer Rune. 

Ingen hadde spurt
En aktiv tro på Gud hadde aldri 
vært særlig aktuelt for Lauri, selv 
om han hadde vært i kristne miljøer. 
Rune ble overrasket over det Lauri 
fortalte. Han sa ”jeg har vært aktiv 
i ungdomsarbeid og kirkelig arbeid 
i Finland i mange år, men aldri var 
det noen som spurte om jeg ville 
ha Jesus på innsiden.” Nå utfordret 
Rune ham til å invitere Jesus inn i 
livet sitt. Dette sa han ja til. Lauri 
fikk ingen garantier om en problem-
fri tilværelse. Men forandringene 
startet umiddelbart. I det øyeblikket 
ble Lauri født på ny, og de påføl-
gende dagene ble han en aktiv del 
av en menighet, og tok til seg Guds 
ord med stor appetitt, og søkte hjelp 
og rettledning i de problemene han 
hadde. Han opplevde kjærlighet og 
omsorg i fellesskapet med de andre, 
og kjente seg straks trygg der. Snart 
fikk han både retning og framdrift. 
Lauri ble døpt i vann og i Den hel-
lige ånd, og i løpet av en uke ble 
han presentert som nytt medlem av 
menigheten. 

Forandret liv
Det var en spent Lauri som møtte 
menigheten første gang. Han hadde 
sitt bilde av hvordan kristne var. 
Dette bildet ble snart modent for 
utskifting. Forestillinger om graval-
vor og triste møter ble snart erstat-
tet med opplevelser av glede og 
omsorg. Plutselig hadde han mange 
nye venner – som inviterte han både 
på middag, kaffe og kvelds, og som 
han kunne dele tanker med og be 
sammen med. Lauri så at livet grad-
vis kom inn på et bedre spor. Han 
var ivrig etter å komme inn det nye 
og lære mer. Tilfeldigvis hadde han 
hørt noen snakke om tiende. Han 
reagerte spontant. ”Tiende er bra 
for meg. Det vil jeg begynne med!”  
Møtet med Jesus og de forandrin-
gene han opplevde, skapte en brann 
i Lauri. Det han hadde fått, ville 
han gi videre med en gang. I første 
omgang tenkte han på vennene i 
nærmiljøet. Deretter gikk tankene til 
familie, venner og naboer i Finland. 
Han ønsket å være et vitne om Guds 
kjærlighet slik at andre også kunne 

Møtet med Lauri
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få mulighet til å nærme seg Jesus – i 
sitt eget tempo. Lauri har vært flere 
turer hjemme i Finland siden han ble 
en kristen. Vennene hans synes han 
har en sterk historie, og de har sett 
forandringene. Bitterhet er byttet ut 
med forsoning, stolthet med ydmyk-
het, ufred med trygghet. Flere er blitt 
nysgjerrige på Gud etter å ha truffet 
Lauri. 

Troen sprer seg
I slutten av september var Rune og 
hans bror som bor i Oslo, samt en 
venn fra Bergen med på tur sammen 
med Lauri langt inne i de finske 
skoger, til Leppävirta i midten av 
Finland. Reiseleder og kjentmann 
var Lauri selv. Målet for reisen var 
klart. Tid til vennskap, jakt og men-
neskefiske. Overalt ble de ønsket 
velkommen, og møtt med opprik-
tig interesse. Det ble kaffe, mat og 
hyggelige samtaler. Alle hadde sett 
hvordan Lauri var blitt forandret, og 
nå ville de ha tak i det samme. Noen 
kjente Jesus fra før, andre gjorde 
det ikke. Og i løpet av de få dagene 

var det flere som tok imot Jesus.  
– Den samme kjærlighet som foran-
dret en finsk lineegner på Stø for åtte 
måneder siden, begynte nå å foran-
dre venner og slektninger i Finland! 
Slik er Guds rike, sier Rune. 

n Børge E. Bentsen 
bentsen@bluehill.no

Møtet med Jesus og de forand-
ringene han opplevde, skapte en 
brann i Lauri. Det han hadde fått, 
ville han gi videre med en gang.
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Et robust  
livsfellesskap  

som skaper håp

Læreren, skogsarbeideren og 
gartneren Lauri forlot de dype 
skogene i Finland for å prøve 
lykken som lineegner på Stø i 
Vesterålen. Det var 8 år siden. 
Møtet med det lille fiskerisam-
funnet ga ham et nytt syn på 
livet. I dag er Lauri en krumtapp 
i miljøet, og en Stø-patriot på 
sin hals. Han har selv lært opp 
mer enn 150 lineegnere fra et 
titalls ulike land. I fjor fant han 
også troen på Jesus.

Unikt miljø
– Det lille fiskeværet Stø i Vesterålen 
er et eksempel om ei bygd som nek-
ter å dø, sier Lauri Petikäinen.  Bygda 
er et av de viktigste linefiskerværene i 
landet. – Vi som bor der har utviklet et 
samhold hvor alle har sin rolle, og alle 
er viktige. Effektivitetspress har ikke 
ennå drept det sosiale som vi har. På 
Stø føler man at livet har andre verdier 
enn penger. Her finner man sin plass 
blant venner. Man bidrar, og man blir 
tatt vare på. Pensjonerte fiskere, fis-
kerkoner, andre pensjonister og sko-
leelever – sammen med oss fremmed-
arbeidere – har felles mål: ”Ta vare på 
stampene, ta vare på båtene og kysten, 
ta vare på hverandre”. På Stø har vi 
lykkes. Antallet linebåter har steget, 
og det bor like mange mennesker på 
Stø i dag som for 8 år siden! Over ti 
prosent av Stø befolkningen av uten-

landsk opprinnelse – fordelt på et titalls 
nasjoner. De fleste kommer fra Finland, 
Island og Sverige, men mange har også 
kommet fra Sør-Europa, Afrika og 
Asia. Jeg selv har i disse årene jobbet 
som lineegner, fisker, sløyer, guide og 
skoleassistent på Husjord skole. I to år 
bodde jeg sammen med kona mi Tarja 
og mine to barn på Stø. Guttene gikk 
da på Husjord skole. Min eldste sønn 
Lauri bodde hos meg i tre år på går-
den på Gisløy, og i buene på Stø. I dag 
bor familien i Finland, og jeg i Norge. 
Vi holder fortsatt sammen, og pendler 
mellom de to gårdene våre. 

Ønsket forandring
Lauri var en urolig sjel, og søkte 
forandring fra dagliglivet hjem-
me i Finland. Gjennom en kontakt 
i Vesterålen fikk han tilbud om å 
komme for å hjelpe til med lineegning.  
– Jeg visste at jeg skulle til et fiskevær, 
forteller Lauri. – Jeg hadde fått vite om 
Stø når Lars Hermansen hadde ringt 
meg to uker tidligere. Vesterålen var 
ukjent for meg. Man han Lars sa at jeg 
ville komme til å trives. Han spurte om 
jeg klarte å egne fire stamper i løpet av 
en dag. Jeg visste jo ikke noe om lineeg-
ning. Men jeg sa at det trodde jeg. Da 
var det greit. Jeg kom til Stø sent, men 
likevel var det mye liv i egnebuene og 
på kaia. Jeg hadde ringt til kona Judith, 
og spurt om hvor jeg skulle kjøre. Hun 
sa bare ”kjør rett til Stø, der finner du 
Lars”. Og det stemte. Han tok godt 
imot meg, og viste meg min plass. 

Dagen etter lærte Ole Ulriksen meg 
lineegning. Jeg kunne bestemme arbei-
det selv, fikk jeg beskjed om.  Jeg kunne 
starte når jeg ville, og egne så mye jeg 
hadde lyst til. Jeg startet når alle de 
andre startet. Klokka tre! Og jeg egnet 
like mye som de andre: Seks stamper 
hver dag! De første dagene jobbet jeg 
veldig hardt, og tenkte å fortsette også 
den første søndagen. Men det ble ikke 
noe av planene mine. ”Livet er ikke 
bare arbeid”, sa Lars Hermansen til 
meg. Han inviterte meg hjem til seg og 
kona Judith. Jeg skjønte hintet, at jeg 
ikke skulle jobbe på søndag. Man tren-
ger å hvile. Hjemme hos Lars spiste vi 
alle mulige kaker, drakk kaffe og gikk 
gjennom familiebildene deres. Jeg var 
veldig glad. Som lineegner ble jeg invi-
tert til et norsk hjem. Og Lars var ikke 
noen hvem som helst Lars. Han var et 
forbilde, en god sjef og veileder. Han 
var den fødte skipper. Lars Hermansen 
ble pensjonist 2003 etter 53 år som fis-
ker. Sønnen Terje viderefører yrket etter 
ham.

Respekt og tilhørighet
– Jeg likte egnerlivet mitt, og fant 
ut at dette er noe for meg. Her er jeg 
viktig, endelig. Her blir jeg akseptert. 
Jeg er en liten men viktig del av Stø. 
Jeg fant min plass også på fritida. 
Biblioteket, kafeen på Strengelvåg og 
den flotte naturen var nok for meg til 
å trives. Atmosfæren i egnebua var 
unik. Stemningen var avslappet. Den 
som ikke har opplevd det harde livet 
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har vanskeligheter til å forstå lineeg-
nerens liv. Her blir man akseptert og 
får respekt. De erfarne støtter og hjel-
per. Men de kritiserer også. I bua får 
du høre med en gang hva andre tenker. 
Det blir sagt rett ut, og ferdig med det.  
Etter arbeidstid eller når det er land-
ligge er fiskerne selv med i fellesskapet. 
Fiskernes velferd på Stø er en viktig 
møteplass. Der treffes fremmedfis-
kere, snurrevad og garnfolk. Har man 
lyst til å ta forfriskninger eller se på tv 
eller lese aviser, går man dit. Man hører 
mange historier fra gamle dager, og om 
hvordan det var når alt var bedre. Ikke 
minst været! Utviklingen i løpet av de 
siste tiårene har jeg også fått høre mye 
om. Kvotesystemet som kom på åttital-
let etter at torskebestanden kollapset. 
Den gangen var det bare fire linebåter 
som leverte på Stø, og fiskebruket gikk 
til slutt konkurs. Husjord skole hadde 
bare noen få elever, og man tenkte å 
legge ned skolen. Alt så helt mørkt ut. 
I tillegg kom det svarte kobbeåret. Det 
fantes sel overalt. I nabobygda måtte 
man jage steinkobbene vekk fra barne-
hagens lekeplass. Hundrevis av seler lå 
på fjæresteinene, og enda verre var det 
på havet. Kobbene skremte vekk skrei-
en som man ventet på. De få linebåtene 
måtte helt til ut til kontinentalegga for 
å få elendige 50-60 kilos linefangster. 
Det var mange som tenkte å slutte da. 
Men ingen sluttet. Etter at det polare 
lavtrykket i 2003 blåste lakseslakteriet 
ned forsøkte man å satse på tørrfisk 
og ferskfisk. Den lokale storbedriften 
Gunnar Klo AS har utviklet Stø på alle 
mulige måter. I dag har Stø-flåten 20 
faste linebåter, og mange gjestefiskere. 
Fortsatt trenger man flere større garn-
båter for å få fisket mer sei. 

Bygdeliv
I slutten av februar skulle det være 
basar på bygdehuset. Jeg hadde lyst til 
å møte bygdas folk, de man ikke traff på 
kaia eller i egnebuene. På Grendehuset 
kunne jeg også kjøpe nordnorske hånd-
arbeidsprodukter, votter, lester og luer 
til å ta med hjem til familien i Finland. 
Jeg fant meg en stol, og satt sammen 
med noen eldre damer jeg ikke kjente. 
Vi ble fort kjent. Jeg konstaterte det 
hva jeg allerede visste, at damene røy-
ker, og at de er veldig raske til å rulle 
tobakk! Jeg så rundt meg og betraktet 
de som var der. Var veldig nysgjer-
rig. Jeg liker å se på mennesker, og å 

prate med nye. Jeg kjente jo mye folk 
fra arbeidet, men de var nesten alle 
menn. Damene i bygda kjente jeg ikke 
så godt. Ho Ingvor rodde sammen med 
Johnny, og de hadde båten Øystein. 
Elsa egnet for mannen sin Gunnar, og 
båten deres hette Alken. Den tredje jeg 
kjente var Ingrid, kona til Kyrre. Kyrre 
var den gangen den eneste fiskeren på 
Stø som hadde fått tre store kveiter på 
over hundre kilo. Jeg gikk til disken og 
bestilte kaffe og vaffel. Bak disken så 
jeg ei dame som så ut akkurat som ei 
fra min skolebok ”Lär deg svenska”. 
Rødt, tykk, krøllete hår, sterke arbeid-
erhender, fregner og raske bevegelser. 
”Hun kunne være fra Island, en av sil-
depikene, jobber sikkert på filéen på 
Myre”, tenkte jeg. Flere uker senere, 
under påskefredningen, hadde vi ti 
dager med fri. Endelig hadde jeg god 
tid til å ta en tur til Husjord skole. Den 
gang for syv år siden var det nesten 
førti elever der. Jeg hadde jobbet mange 
år som lærer i Finland, og hadde lyst til 
å se litt på det norske skolesystemet. 
Jeg kjørte til skolen for å spørre om 
det var greit å komme på besøk. Jeg 
parkerte bilen, gikk inn, og opp trap-
pen til lærerværelset. Jeg stakk hodet 
inn og sa at jeg ønsker å snakke med 
rektor Lisbeth. Damen som kom mot 
meg hadde rødt, tykt og krøllete hår, 
og så fortsatt ut som ei filéjente. ”Jeg 
er Lisbeth”, svarte hun.

Ble kjent med Jesus
For et års tid siden gikk Lauri gjennom 
en svært vanskelig periode. Han følte 
seg nedtrykt og desperat, og begynte 

å lete etter hjelp. Gud ledet ham til en 
mann som skulle bety mye for ham, 
Rune Ørnes fra Sørvåg. De utviklet 
raskt et nært vennskap, og gjennom 
dette fikk han også høre evangeliet og 
ta imot Jesus. Kjærligheten og tilgivel-
sen han opplevde fra Gud skapte en 
ny fred og ballanse i livet.  Humøret til 
den positive Lauri som hadde betydd 
så mye for Stø var begynt å komme 
tilbake. Møtet med menigheten skulle 
befeste den nye kursen i livet hans. Der 
fikk han raskt mange nye venner, og 
han ble inkludert i fellesskapet.  

– Møtene i dette fellesskapet var 
noe helt nytt for meg. Jeg fikk så mye 
å gå videre med i livet, og løsninger 
på ting som lenge hadde vært ganske 
tungt. Etter at jeg endelig torde å velge 
livet har jeg fått hjelp, og jeg har fun-
net andre dimensjoner ved livet enn 
det jeg visste om. Nå vil jeg la Jesus 
styre meg, og bo i meg. Jeg takker Gud 
at Han sendte de rette menneskene 
som kunne formidle budskapet Hans. 
Flere i menigheten har blitt nære ven-
ner. Jeg får den omsorgen som bygger 
meg opp slik at også jeg kan tjene andre 
– selv om jeg ennå er fersk og trenger 
mye støtte og veiledning. Jeg ber om 
visdom til å ta imot hverdagens utfor-
dringer som kristen. Som min gode 
venn Elisabeth sa: ”Lauri, du har nå fått 
ett nytt spennende liv. Ta godt vare på 
det og de nye vennene dine.” Akkurat 
slik sa hun det. Og det har jeg tenkt å 
gjøre.

n Børge E. Bentsen 
bentsen@bluehill.no

Etter at jeg endelig torde å velge 
livet har jeg fått hjelp, og jeg har 
funnet andre dimensjoner ved 
livet enn det jeg visste om.
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I NT leser vi hvordan Jesus både 
forkynte, underviste og hadde 
samtaler med svært ulike folk. 
Han møtte fattige og rike, kvin-
ner og menn, jøder og samari-
tanere med samme fenomena-
le evne til å samtale med dem 
på en måte som forvandlet livet 
deres.

Emmaus-samtalen
Denne spaserturen skulle jeg gjerne 
vært med på, for det ble en livsfor-
vandlende samtale den ettermiddagen 
på vegen til Emmaus (Luk.24). To disi-
pler går og prater sammen like etter de 
dramatiske dagene da Jesus ble kors-
festet. Turen fra Jerusalem til Emmaus 
tar dem et par timer. Jesus kommer og 
slår følge med dem uten at de forstår 
at det er ham. I den påfølgende sam-
talen gir Jesus en innføring i hvordan 
de skal forstå Det gamle testamentet. 
Jesus viser klart at hele GT handler om 
Messias. De to mennene inviterer Jesus 
på kveldsmat, og der bryter Jesus brø-
det med dem. Plutselig forstår de at det 
er Jesus selv som er midt i blant dem. 

Opplevelsen gir dem nytt mot, ryktet 
om Jesu oppstandelse fra de døde blir 
for dem en realitet. De forteller ivrig til 
andre at Jesus virkelig lever. 

Sykar-samtalen
Jesus møter en kvinne ved Sykar (Joh.4). 
Han er sliten, tørst og sulten. Mens han 
sitter og slapper av, kommer en sama-
ritansk kvinne for å hente vann. Jesus 
møter henne på hennes hjemmebane, 
nemlig hennes 
faste vannsta-
sjon.  Han sier: 
”La meg få drik-
ke.” Spørsmålet 
leder til en sam-
tale der Jesus får 
fanget hennes 
interesse ved å 
stille spørsmål, 
deretter ved å 
møte hennes behov for svar. Så avslø-
rer han hennes største utfordringer. 
Hun merker hans kjærlighet, og blir 
berørt. Gjennom å fungere i åndelige 
gaver hjelper han kvinnen til å bli reell 
og åpen om sitt eget liv. Det hele ender 
med at hun løper inn til landsbyen, og 
får med seg innbyggerne ut dit han er. 

Hele landsbyen blir sterkt berørt av 
møtet med Jesus, og mange kom til 
tro. 

Hva er det som gjør en samtale god?
Gjensidighet: En god samtale består av 
flere elementer. For det første må den 
være gjensidig. Jesus var Guds sønn, 
og likevel møtte han mennesker på en 
likeverdig måte. Folk opplevde seg sett, 
forstått, og utfordret i møte med Jesus. 

Samtalen for-
vandlet dem. Å 
innta en formell 
rolle eller posi-
sjon i en samtale 
skaper en uper-
sonlig relasjon 
med avstand 
og manglende 
tilbakemelding. 
Mange har 

erfart møter med uniformerte politifolk 
eller leger i hvit frakk sittende bak skri-
vebord som lite gjensidig. Selv om en 
ikke skulle ha slike ytre kjennetegn på 
overlegenhet, vil holdninger formidles 
i en samtale. Derfor er det så viktig at vi 
møter andre som likeverdige mennes-
ker uten å innta en posisjon som øde-

Den gode samtalen

Etter at jeg endelig torde 
å velge livet har jeg fått 
hjelp, og jeg har funnet 
andre dimensjoner ved livet 
enn det jeg visste om.
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legger for gjensidig kommunikasjon. 
Paulus var opptatt av ikke å rose seg 
av sine menneskelige fortrinn. Det 
eneste han hadde å by på var Jesus 
Kristus, og hans nåde. Dersom vi 
føler behov for mer enn det mangler 
vi en trygghet i Gud som er nødven-
dig for god kommunikasjon. 
Aktiv lytting: Å lytte til den andre er 
også en del av en god samtale. Det 
oppleves av den andre gjennom 
kroppsspråk, og det som blir sagt 
som respons til hverandre. Lytting 
kan læres, blant annet ved å lære å 
bekrefte forståelse for det som blir 
sagt av den andre. God lytting kom-
muniserer respekt og åpenhet. Vi 
formidler følelser og verdier ut over 
bare overfladiske fraser. Slik berører 
vi livet hos hverandre, og vi får en 
større forståelse av oss selv og den vi 
snakker med. God lytting skaper tillit 
og varme, og vi får dele våre hjerter 
uten forbehold og reservasjon. Gode 
samtaler skaper pågangsmot og tro 
på framtida. 

Gode spørsmål: Å stille spørsmål 
i løpet av en samtale gjør at vi må 
reflektere over det som blir sagt. 
Jesus stilte spørsmål til folk som kom 
til ham, og hjalp dem på den måten 
til å sette ord på det som bodde i hjer-
tet deres. Da Jesus møtte den blinde 
Bartimeus, spurte han ”hva vil du 
jeg skal gjøre for deg?” enda det var 
tydelig for alle hva han trengte. Ofte 
kunne han også bruke motspørsmål 
når folk henvendte seg til ham med 
uklare eller falske motiver. 

Samtalen gjør mennesket unikt
Det å kunne samtale med andre og 
forstå teoretiske begreper er noe av 
det som skiller oss fra dyrene. Adam 
satte navn på dyrene, men fant ingen 

han kunne kommunisere med. Ingen 
av dyrene var hans like. Da Eva ble 
skapt var responsen annerledes. ”Hun 
er som meg!” I henne fant Adam en 
likeverdig partner, og han ble begeis-
tret. Mennesket er skapt i Guds bilde 
til å kommunisere å et dypt plan.  
Den gode samtalen var viktig også 
for apostlene. I Efesos brukte Paulus 
over to år til samtale og undervisning 
av mennesker som kom til tro (Ap.
gj.10,8-10). Apostelen Johannes skrev 
i sitt andre brev at han lengtet etter å 
få treffe sine venner igjen slik at han 
kunne få snakke med dem, hjerte til 
hjerte. Han opplevde det begrensen-
de å bare kunne skrive brev når han 
ville dele sitt hjerte med dem. I dag 
finner kommunikasjon sted i mange 
ulike kanaler. Vi har mange måter 
å nå hverandre på uten å faktisk 
møtes. Nødvendigheten av å samta-
le med hverandre ansikt til ansikt er 
likevel ikke mindre. Kommunikasjon 
uten å møtes blir lettere konfliktska-
pende fordi elementet av nærhet og 
kroppsspråk mangler. Forståelse og 
innsikt blir bedre når man faktisk er 
sammen mens man snakkes. Bønn 
handler om å ha samtale med Gud. 
Det å kommunisere med Gud er en 
fantastisk gave som vi har fått. Folk 
som er bevisste på at bønn er sam-
tale med Gud, vil gi seg tid til å lytte 
til ham og snakke med ham. Når vi 
bruker tid i ro og fred sammen med 
ham, så vil Gud også få tid til å for-
midle sitt hjerte til oss. Ingen ting 
kan erstatte det.

n Terje Dahle 
tedahle@online.no

Støtt arbeidet  
på Filippinene 
 
"Da vi kom til landsbyen i går kom 
en av familiene og bad om hjelp. De 
var ille plaget av skabb. Sammen 
med behandlingen gir vi veiled-
ning 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 Camurang for å gi bord 
og stoler til forskolen i denne 
Mangyan landsbyen. Inntil nå har 
de sittet på noen planker på gulvet. 
Vi oppdaget også Alona som er en 
8 år gammel jente med hareskår. Vi 
snakket med henne og 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

Jesus stilte spørsmål til folk som 
kom til ham, og hjalp dem på 
den måten til å sette ord på det 
som bodde i hjertet deres
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”Det var den våren Gud ga oss 
det ordet fra bibelen som har 
fulgt oss siden: ”De ga seg selv, 
først til Herren og så til oss, som 
Gud vil.” Vi visste ikke hvordan 
dette skulle foregå, men når vi 
ser oss tilbake virker det som at 
det vi gjorde var å ta en beslut-
ning om at det var dette vi ville, 
og så gjorde Gud resten!”

Det er Maria Grønner og Petter 
Olav Kirkeholmen som fortel-
ler om veien Gud har ledet 

studentene i de fire husfellesskapene i 
Kristent Fellesskap, Bergen. For tre år 
siden var de sju stykker. De skulle leve 
”organisk” menighetsliv og alt skulle 
komme av seg selv. Nå, tre år senere, 
er de 34, med ukentlige samlinger i 
smågrupper rundt omkring i byen og 
”storsamlinger” hver tredje uke, hvor 
alle kommer sammen. De legger vekt 
på å være forpliktet til hverandre, og 
involvering i hverandres venner gjør 
at nettverket omkring gruppene sta-
dig vokser.

Hvordan skal det skje? 
Våren for tre år siden kaller de ”den 
våren vi spiste sammen”. De hadde 

sammen hørt fra Gud om overgivel-
se og da ordet kom gjennom verset i 
2.Korinterbrev 8:5, ga det gjensvar i hele 
gruppa, forteller Maria. ”Det var dette 
vi ville. Vi snakket sammen om det. Det 
var en felles opplevelse av at dette var 
ordet fra Gud. Men så ble vi litt stille, 
for vi visste ikke hvordan det skulle 
skje. Vi kunne jo ikke bare ”vedta” at 
sånn skulle det være!” Gruppa valgte å 
legge vinn på fellesskapet, blant annet 
gjennom å spise sammen, og så minnet 
de hverandre stadig på det Gud hadde 
sagt. Gjennom det opplevde de at Gud 
lot en prosess skje med hver og en. 
Kjærligheten til hverandre, vennskapet 
og overgivelsen ble styrket og vokste. 
De ble ”gitt til hverandre”.

Å gi seg inn 
”Når vi gir oss inn og investerer i hver-
andre, det er da ting skjer”, sier Petter 
Olav. ”Hvis vi ikke gjør det, betyr det 
ingenting hvor ”organisk” eller ”natur-
lig” vi kaller det vi holder på med. Det 
er overgivelse som er nøkkelen. Særlig 
er dette viktig å huske på for oss som 
studenter. Det er så lett å holde på med 
studiene sine, gå i en menighet og kan-
skje være med i en gruppe, men ikke 
involvere seg så mye utenom. Men det 
å leve ekte, investere av seg selv i rela-
sjoner med andre, det er det som vil 

få kristenlivet og menighetslivet til å 
fungere!”

Den eneste metoden som virker
Maria og Petter Olav forteller at det er 
ikke den eneste perioden med ”nå skal 
vi…”, som gruppene har vært i gjen-
nom. ”Men vi har skjønt at det ikke 
handler om metoden, men de fruktene 
vi ønsker å se i våre liv”, konkluderer 
Maria. ”Som grupper har vi hatt flere 
sånne prøveperioder”, fortsetter hun, 
men jeg opplever at Gud har ledet oss i 
de forskjellige fasene. Det har ikke vært 
feil, men kanskje heller nødvendige 
erfaringer. Og det jeg sitter igjen med 
som den eneste metoden som fungerer 
er å høre hva Gud sier til enhver tid. Å 
høre på Hodet. Å høre på han som vet 
hva Kroppen hans skal gjøre. Gud har 
ledet oss til å gjøre forskjellige ting og 
det har fungert veldig bra i sin tid, og 
så har han tatt oss videre.”

Slutt på spisingen 
Som et eksempel på dette forteller de 
to om hvordan Gud ledet dem videre 
etter tiden med fokus på fellesskap og 
måltider. På nytt var det et ord fra bibe-
len som satte retning. ”La Kristi ord få 
rikelig rom hos dere! Undervis og rett-
led hverandre med all visdom, syng 
salmer, viser og åndelige sanger til Gud 

Å gi  
seg  

 selv
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av et takknemlig hjerte.” (Kol.3:16) 
”Da Gud talte om dette, bestemte vi 
oss for at nå skal vi ikke spise lengre 
på de faste samlingene. Da serverte vi 
vann!”, ler Maria. ”Det var et behov for 
oss å demonstrere at nå skulle Guds 
ord være i sentrum.” Så begynte de å 
gå gjennom bibelen sammen og så på 
samlingene som arbeidstid. Det skulle 
ikke være noe som skulle forstyrre de 
to timene de hadde til å arbeide med 
Guds ord. Fellesskapet skulle de ha 
ellers. På en måte var det et stort skifte, 
men samtidig opplevdes det helt natur-
lig. For fellesskapet som var blitt bygd 
mellom dem levde resten av uken mens 
hovedfokuset når de kom sammen ble 
på arbeidet med Guds ord.

Å bli ledet av Gud sammen
Hvordan har de som grupper hørt 
fra Gud sammen, og hvordan har de 
sammen gått for slike forandringer? 
Hvordan skjer dette i praksis? Maria 
forteller igjen. ”Jeg for min del har 
opplevd det som en stor oppgave å 
lede gruppe og ha ansvar for mennes-
ker. Derfor føler jeg meg så avhengig 
av Gud. Som regel har jeg søkt Gud 
foran hvert nytt semester. Men når jeg 
så foreslår noe for de andre, så er det 
det samme som han har talt til dem om! 
Så når du opplever Gud taler til deg, 
kan du bare å si det. Hvis det er fra 
Gud, vil det samstemme med hjertene 
til folk!” Og slik har Gud brukt Maria, 
Petter Olav og andre i gruppene til å 
ta initiativ, som igjen har vakt respons 
hos de andre.

Et fellesskap av ledere
Maria nevner også en annen ting som 
har vært viktig for hvordan Gud har 
kunnet lede arbeidet - det å se på seg 
selv som en leder, at alle er ledere. Det 
var for eksempel utgangspunktet når 
de bestemte seg for å arbeide med 
grunnvollen, grunnlaget for kristen-
livet slik Hebreerne 6:1-2 underviser. 
Det var «den neste fasen” etter det å gi 
Ordet rikelig rom. Petter Olav forteller 
at fokuset først og fremst var at hver og 
en trengte å ha åpenbaring om grunn-
vollen slik at de igjen kunne lede og 
lære andre. Et overraskende resultat av 
arbeidet med grunnvollsundervisnin-

gen var at det å lære mer om håndspå-
leggelse både ga ny åpenbaring til det 
å høre sammen på samme legeme og 
førte til at en i gruppen ble døpt i den 
Hellige Ånd.

Gruppene og menigheten
Hvordan er Guds ledelse for gruppene 
knyttet sammen med det Gud vil og 
gjør for hele menigheten? Er det nok 
for Maria og Petter Olav og de andre å 
søke Gud selv og gjøre det de opplever 
han taler til dem om? Petter Olav for-
teller om den gangen han hadde hørt 
på noen gamle opptak som lå ute på 
Kristent Fellesskap i Bergen sine nett-
sider. Særlig hadde forkynnelsen fra 
Påskekonferansen 2004 inspirert han. 
Dette var noe de som grupper burde 
fokusere på nå, mente han! Maria på sin 
side mente at det var viktig å fokusere 
på undervisningen lederne i menighe-
ten gir til enhver tid. Hun fortsetter: 
«Vi er veldig klare på at vi holder ikke 
på med vårt eget opplegg. Vi er en del 
av hele menigheten. Gud taler til oss 
gjennom forkynnelsen her, det de eld-
ste legger fram, og så søker vi Gud for 
hva er viktig for oss å gjøre, hva vår 
respons til dette ordet skal være.»

Å se Jesus 
I det siste har fokuset når gruppene 
kommer sammen vært på det å se 
Jesus. Det begynte med forkynnelse 
som hele menigheten har fått ut fra 
Peters bekjennelse i Matteus 16:16-19. 
Petter Olav er opptatt av at når vi ser 
Jesus, har en åpenbaring av han som 
Guds salvede og frelser, da ser vi også 
oss selv rett og vi forstår verden ut fra 
Guds perspektiv så vi slipper å frykte 
og være bekymret. Og vi forstår bedre 
hva Gud har kalt oss som grupper til å 
være for byen vår.

Når alle kjenner Guds stemme går 
vi samlet
Maria følger opp: «Gud har talt til meg 
mye det samme, det at vi alle trenger 
å se Gud, ha åpenbaring. Men også at 
det er nødvendig at hver og en av oss 
kjenner Guds stemme. Det gjelder for 
ALLE i husfellesskapet. Jesus snakker 
om dette i Johannes 10:3-4: «Sauene 
hører stemmen hans. Han kaller sine egne 

sauer ved navn og fører dem ut. Og når 
han har fått ut alle sine, går han foran dem, 
og sauene følger ham, for de kjenner stem-
men hans.» Gud kaller hver og en med 
navn, snakker til den enkelte i husfel-
lesskapet. Så går han foran, og fordi vi 
alle kjenner stemmen hans så følger vi 
etter i flokk. Det er slik jeg føler det har 
skjedd at han har ledet oss.»

To ting er nok
Når Maria og Petter Olav skal oppsum-
mere det viktigste de har lært, kommer 
de tilbake til 2.Korinterbrev 8:5. ”De ga 
seg selv, først til Herren og så til oss, 
som Gud vil.” Å være overgitt til Gud 
og overgitt til hverandre er nøkkelen 
til alle andre ting. Hvis overgivelsen til 
Gud eller overgivelsen til fellesskapet 
mangler, vil vi som oftest slite når vi 
forsøker å hjelpe hverandre til vekst og 
framgang. Men hvis hver og en i hus-
fellesskapet er helhjertet i sitt forhold 
til Gud og til søsken, vil vi sammen 
finne hjelp og løsninger på alle utfor-
dringer.

n Stein Ørnhaug  
stein@krinet.no

Når vi gir oss inn og 
investerer i hverandre, 

det er da ting skjer
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 Mangfold 
forutsetter 

enhet
Har du noen gang lurt på hvor-
for norske politikere er så opp-
tatt av vår kristne og humanis-
tiske kulturarv? Når samfunn 
skal bygges trenger man noe 
felles å forenes om. Hvis ikke 
blir det kaos og uorden. I Guds 
rike er det Kristus som forener 
oss. I det sekulære samfunnet 
leter man etter andre virkemid-
ler.

Babel – det menneskeskapte  
samfunn
Befolkningen i Babel ønsket å bygge et 
tårn som nådde til himmelen (1 Mos 
11). Tårnet skulle være et samlende 
monument over menneskenes storhet. 
Historien sier mye om menneskelige 
anstrengelser for å bygge et samfunn 
løsrevet fra Guds innflytelse. Det er 
interessant å gjøre en refleksjon over 
likhetstrekkene med vår egen tid.

Felles språk og ideologi: Hele verden 
hadde samme språk og tungemål (vers 
1). Språk og tungemål høres ut som det 
samme, men det er to begreper med 
ulik betydning. Tungemål kan også 
oversettes som «lepper», noe som ellers 
i Bibelen forbindes med bekjennelse og 
ideologi. Med andre ord – i Babels tid 
hadde faktisk hele verden felles språk 
og en felles ideologisk overbevisning. I 
vår tid ser vi krefter som jobber mot det 
samme målet – å undergrave respekten 
for Gud gjennom å gjøre gudløst huma-
nistisk tankegods til vår felles ideologi. 

Men når man fjerner gudsfrykten fra 
et samfunn, så skaper man seg uover-
kommelige problemer i form av forvir-
ring, kaos og oppløsning. 

Ensretting: En annen detalj var at folket 
ville bygge teglstein i byggingen (vers 
3). Dette stod i kontrast til instruksene 
Gud senere ga når Moses skulle bygge 
et alter for Gud. 
Gud tillot ikke at 
steinene skulle 
hogges og bearbei-
des før alteret ble 
laget; steinene skul-
le mures sammen 
slik deres naturli-
ge form var (2.Mos 
20:25). Dette står 
ikke i Bibelen fordi 
Gud er opptatt av 
byggematerialer, 
men av å bygge mennesker sammen. 
Ensretting – det å meisle og forme men-
nesker slik at alle blir like – er langt fra 
Guds hensikt. Når mennesker ønsker 
makt og kontroll over andres tanker og 
atferd, er ensretting et viktig virkemid-
del. Vi kan observere dette i vår egen 
tid. Det kan synes som om myndighe-
tene har stort behov for å forme befolk-
ningen etter sin egen ideologi.

Ansamling av menneskelig makt: I strid 
med Guds befaling om å spre seg utover 
hele jorden i lydighet under Guds 
styre, ønsket de å bygge et høyt tårn 
for å kunne holde seg samlet (vers 4). 
Tårnet kan symbolisere sentralisering 
av makt og hierarki, noe vi også kjen-

ner til i nyere tid gjennom bygging av 
store monumenter som skal symbolise-
re makt eller styrke. Maktkonsentrasjon 
viser seg også i politiske tvangsgrep. 
Myndighetenes overstyring av stats-
kirken handler om å ha makt over det 
religiøse Norge. Der hvor mennesker 
er opptatt av å få makt over andre, blir 
sterk ideologisk styring et viktig virke-

middel for å skaffe 
denne makten.

Dyrking av mennes-
ker: Folket i Babel 
ønsket å skape seg 
et stort navn (vers 
4). De ville at tårnet 
skulle skaffe dem 
selv berømmelse 
og ære, i stedet for 
å søke Guds ære. 
Den samme moti-

vasjonen driver mange kjendiser og 
maktpersoner også i vår tid. Men selv 
om byen Babel kom langt i å bygge et 
samfunn med ensrettet ideologi og løs-
rivelse fra Gud, så fikk Gud siste ordet. 
Han grep inn og forvirret dem i deres 
planer (vers 7-9). Det har et budskap 
også inn i vår egen tid. Gud vil ikke 
la de som prøver å fjerne Kristus fra 
samfunnet lykkes. 

Det nye Jerusalem –  
Guds motmetropol
Gud skaper et samfunn der han er 
midtpunktet, lyset og kilden til alle som 
bor der. I Bibelen betegnes dette som 
Guds by, det nye Jerusalem - et herlig, 
frigjort og ordnet samfunn (Åp 21:9-27). 

Guds framgang i ver-
den bygger ikke på 
menneskelige meto-
der for å manipulere 
og overtale mennes-
ker til å innrette seg.
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Abraham drømte om denne byen, og 
søkte den (Hebr 11:10). Det samme gjør 
Guds folk på jorden i dag (Hebr 13:14). 
I Guds rike blir ikke menneskene offer 
for ensretting og menneskelige ideolo-
gier. Guds drøm er å sammenfatte alt i 
Kristus, på tvers av kulturer, nasjoner 
og styresett (Ef 1:10). Guds framgang 
i verden bygger ikke på menneskelige 
metoder for å manipulere og overtale 
mennesker til å innrette seg. I stedet har 
Gud sørget for at alle mennesker av fri 
vilje er under Den hellige ånds påvirk-
ning (Apg 2:17). Når Gud får virke i 
våre liv, blomstrer vi med det unike 
som Gud har lagt ned i hver enkelt av 
oss. Vi blir mer oss selv når Gud får 
prege livet vårt. Gud har skapt oss alle i 
sitt bilde. Det gir grunnlag for samhold 
og samfunn, og samtidig stort rom for 
mangfold. I Guds sfære handler det 
ikke om makt over andre, posisjoner og 
berømmelse, men tjeneste. Guds stor-
het får stråle uten at mennesker med 
markeringsbehov skygger for. 

n Arne Olav Røe 
arneolavroe@gmail.com

Når Gud får virke i 
våre liv, blomstrer vi 
med det unike som 
Gud har lagt ned i 
hver enkelt av oss.

Ensretting – det å meis-
le og forme mennesker 
slik at alle blir like – er 
langt fra Guds hensikt.



  Flytta for å  
    byggje menighet
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Det er ein heilt vanleg kvardag 
i det nye huset til ekteparet 
Elin og Kenneth Stenbråten. To 
born som nett er komne heim 
frå barnehage, middag på ein 
hybelkomfyr med to plater på 
grunn av eit manglande kjøk-
ken, matvarer i stova og litt 
flyttelass her og der. Dei to sju-
kepleiarane har nett flytta frå 
Fredrikstad til Stord. – Det er 
flott at me ikkje treng så flott 
standard her, ler Elin. – Folk 
godtar oss likevel.

Stordabuar
– Møtet med Stord og menneska i 
menigheten har vore utruleg bra, for-
tel Elin og Kenneth. Fleire møtte opp 
då dei kom med flyttelasset til øya. – 
Mange tilbaud seg å hjelpe. Det var eit 
vitnesbyrd til alle i nærmiljøet, både 
hjå naboar og vener. Fleire i menighe-
ten er elektrikarar, røyrleggjarar eller 
er på andre måtar praktiske og krea-
tive, og mange hjelpte til der det var 
behov. Slik vart menigheten eit uttrykk 

for samhald. – Her talar dei ikkje berre 
flotte ord om det å ”leve menighet” og 
om fellesskap, dei faktisk gjer det. Det 
var dette me lengta etter. Då me kom 
til Stord, fekk me kjensla av at ting fall 
på plass, seier ekteparet. 

Rett tid for flytting
–  Me snakka eigentleg om at me ville 
flytte alt for to år sidan, seier Kenneth. 
Tida gjekk, og fyrst tidlegare i vår, då 
dei såg at Kenneth ikkje lenger hadde 
fast jobb, var tida komen for ei endring. 
Dei hadde knapp tid. Elias var 4 år, og 
skulle dei flytte, så måtte det vere før 
skulestart. Det gjekk slag i slag. I mars 
søkte dei barnehageplass for borna, og 
i april byrja dei å leite etter hus. ”Eg 
søkte jobb i juni, og vart kalla inn til 
intervju i juli, og veka etter hadde eg 
jobb”, seier Kenneth, tydeleg impo-
nert over korleis alt ordna seg. – Me 
kasta all bekymring på Gud, og sa at 
om det verkeleg var Stord me skulle 
til, så måtte han hjelpe oss å løyse det 
viktigaste. 

Val av verdiar
– Me ønskjer å vere med å byggje 
menighet slik vi les om det i Bibelen, 

forklarar Kenneth. Etter at dei hadde 
lese boka ”Hjem som forandrer ver-
den” av Wolfgang Simpson såg dei 
klarare kva dei ønskte å satse på. – 
Det fyrste inntrykket eg hadde av 
Kristent Fellesskap, var at folk levde 
nært kvarandre. Folk hadde verkeleg 
omsorg og omtanke, seier Kenneth. 
Då dei såg korleis folk levde ut si for-
ståing av menighet, fekk dei nærast ei 
aha-oppleving. Under ei leiarhelg ved 
Bergen trefte dei ekteparet Astrid Elin 
og Jan Sigve Hystad frå Stord.  – Det 
var match med ein gong, seier Elin. 
Jan Sigve høyrde på kva dei tenkte, og 
spøkte litt med at dei kunne jo flytte til 
øya. Spøken opna for tanken, og etter-
kvart som dei snakka om det, følte dei 
at det var det rette. – Det livet dei levde 
på Stord freista verkeleg, seier Elin. To 
år seinare vart flyttinga ein realitet. – 
Det ser lovande ut, og me gler oss til 
framtida og utviklinga som skal skje, 
seier ekteparet. 

n Karina Raunholm 
karinaraunholm@gmail.com

Her talar dei ikkje berre flotte ord om det å ”leve 
menighet” og om fellesskap, dei faktisk gjer det.

  Flytta for å  
    byggje menighet
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Menighetsvennlig livsstil
I løpet av de tre årene Jesus 
trente sine disipler begrenset 
de seg ikke til ukentlige møter. 
De levde sammen med mes-
teren; vandret sammen fra sted 
til sted på støvete veier, var i 
hardt vær på sjøen sammen, 
fulgte med Jesus på fest med 
syndere og tollere, og delte 
mange måltider sammen. Da 
hadde disiplene ofte spørsmål 
til Jesus fra hans offentlige un-
dervisning. I fellesskapet med 
ham fikk de forklaring. 

Menighet er familie
Etter 15 år med pionerarbeid i Guds 
rike, opplever vi det stadig: det beste 
vi kan gjøre er å bygge relasjoner med 
mennesker – der måltider, Guds ord, 
bønn og hverdagsliv veves naturlig 
sammen. Dersom kristne aktiviteter 
blir så omfattende at det tar over for 
vanlig hverdagsliv fører det ofte til at 
folk blir utbrente og slitne. 

Menighet handler om Guds fami-
lie1. Guds ord levd ut i hverdagen gir 
mer åpenbaring og innsikt enn mange 
bibeltimer! Paulus sa til filipperne: ”Og 
alt dere har tatt imot, sett og hørt hos 
meg, gjør alt dette!”2 

Tilpasning av løsningene
Ulike livsfaser og -situasjoner byr på 
ulike utfordringer. Nøkkelen til suksess 
er å tilpasse seg situasjonen. I vår kultur 

har vi en tendens til å gjøre besøk til noe 
som blir så omfattende at det sjelden 
blir noe av. Å varte hverandre opp blir 
et mål. Men det er forskjell på hverdag 
og fest! Og det er mye bedre med lite og 
ofte samvær enn mye og sjelden! Derfor 
må vi finne måter å være sammen på 
som er gjennomførbare. Travelhet er for 
øvrig en fiende nummer én for å leve 
Jesuslivet i hverdagen. Vårt liv danner 
enten kanaler hvor Jesuslivet flyter ut 
til andre, eller virvler av travelhet som 
tetter kanalene igjen. Det avgjørende er 
våre prioriteringer. Hva er det Herren 
ønsker vi skal være involvert i?3. Her 
er det viktig at vi er våkne. Synes vi at 
menighetslivet er blitt for omfattende 
samtidig som vi godtar alt forbruker-
samfunnet presser på oss, enten det er 
hobbyer, reiser eller barnas fritidsakti-
viteter? Da er det tid for å la Herren 
sette lys på prioriteringene. 

Kjøkkenlauget
For en tid siden inviterte jeg hjem tre 
personer etter en gudstjeneste. Det var 
en tysker, en tsjekker og en ghaneser. 
Kona var opptatt på lokalet, så jeg tok 
med meg de tre gjestene og dro i forvei-
en for å begynne med middagslagin-
gen. Som den høflige verten jeg var ba 
jeg dem finne seg til rette i stua mens 
jeg startet opp på kjøkkenet. Men det 
ville de ikke ha noe av! De ville være 
med på å lage maten, og var ikke til 
å rikke. ”Men vi har så lite kjøkken – 
det er bare plass til to der”, prøvde jeg 
meg. Uten hell. Et internasjonalt kok-
kelaug fra fire nasjoner startet dermed 

opp matlagingen sammen på et bitte-
lite kjøkken hvor det knapt var plass 
til å snu seg. Jeg var den eneste som 
kunne oppskriften som stod på norsk. 
Hvordan i all verden skulle dette gå? 
Men maten ble laget ferdig mens pra-
ten gikk livlig om alle fordelene det 
var med organisk menighetsliv. Og vi 
ble jo selv en god illustrasjon på det vi 
snakket om!

Gåavstand
Randy Frazee tar til orde for at kristne 
bør bo i gåavstand til hverandre der-
som de skal lykkes med å demonstrere 
et ekte menighetsliv.4 Vår erfaring 
bekrefter dette. 

Så neste gang vi skal flytte og ser 
på hus eller leilighet – hva er viktigst? 
Drømmehuset, eller nærhet til andre 
søsken i Herren? Valg av bolig kan bety 
mye for Guds rike! Jesus demonstrerte 
selv et guddommelig liv på en konkret 
og jordnær måte. I de første menighe-
tene ser vi det samme – de levde nært 
sammen, vokste i tro og kjærlighet, og 
vant stadig nye disipler5. Gud kaller 
oss på samme måte til å omfavne Guds 
rikes kultur slik at samsvar mellom liv 
og lære vekker tillit og gir troverdighet 
til evangeliet6. 

n Jimmy Thomsen 
jimmy.thomsen@cc.uit.no

1  Ef 2,19
2  Fil 4.9
3  Fil 1.9
4  Randy Frazee: The connecting Church
5  Apg 2.42-47
6  Joh 13.35
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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-årin-
gen trenger ikke flere øredob-
ber eller bøker. Bestemor har 
ikke rukket å bruke opp all 
konfekten hun fikk til jul i fjor 
og onkel Nils vil heller gå i sin 
gamle lusekofte enn den smar-
te genseren 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 
merkedager til å ønske seg 
noe som andre trenger. Andre 
steder i verden er behovene 
ufattelig store, - og våre ’fød-
selsdagsgaver’ kan bidra til livs-
forvandlende 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).

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 

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, behand-
ling 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

En skole-
sekk til 
50-års-
dagen?

t ANNONSE
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Et tjenende fellesskap  
           – til Guds ære

Julen nærmer seg. Det er høytid 
i Kirken, og høysesong i Kirkens 
SOS. Der nedringes telefonbor-
dene av fortvilte, ensomme 
mennesker etter hvert som 
julelysene tennes i gatene. Hva 
er galt? Hvor er de sanne etter-
følgerne av barnet i krybben? 

Åpne øynene!
Fellesskap er ikke bare viktig for egen 
personlig og åndelig utvikling, men 
handler om ansvar for å tjene andre. 
Den kjærlighet og godhet vi selv har 
fått fra Gud, skal vi gi videre. Når livene 
våre skinner av praktisk kjærlighet, blir 
det den sterkeste tiltrekningskraften for 
dem som ennå ikke kjenner Jesus. ”… 
Da skal verden skjønne at du har sendt 
meg, og at du elsker dem slik du har 
elsket meg”, sa Jesus. Vi er Jesu legeme 
her på jorden, og har derfor et kall til å 
tjene. Vi er hans hender og føtter, hans 
øyne, ører og munn. Gud bruker oss til 
å vise sin godhet; vi kan være levende 
bønnesvar for andre. Shane Claiborne, 
en radikal kristen som lever og tjener 
i Philadelphias fattige strøk, skriver i 
sin bok ”Den uimotståelige revolusjo-

nen” følgende: ”Mørket i vår verden 
vil forsøke å kvele lyset, så vi må omgi 
oss med mennesker som får oss til å 
skinne desto klarere”. En tankevekker! 
Behovene er der i dag, som på Jesu tid. 
Folk er ensomme og syke, folk lider 
– selv midt i sin velstand. De leng-
ter etter kjærlighet, omsorg og Guds 
nåde. Man må ikke 
reise til Afrika for å 
finne lidende men-
nesker. Det handler 
om å åpne øynene 
og se. Se, og deret-
ter handle - med et 
motiv som strek-
ker seg utover det 
å ”bare” gjøre gode 
gjerninger. Gud ser 
ikke etter overfla-
diske veldedighets-
handlinger, men etter ekte kjærlighets-
handlinger. Sår vi gode frø kan vi høste 
god frukt, men vi må gjøre det med tro-
fasthet, uavhengig av om det gir lite eller 
mye frukt! (Gal.5,13-14). 

Ta imot, gi videre, bli velsignet
Vi har et oppdrag. Vi skal spre Guds 
rike. Vi er kalt til å forkynne og prakti-
sere Guds ord. Vi er kalt til å tjene ver-

den. Men skal vi klare å tjene, må vi 
også selv ta imot omsorg og næring; vi 
trenger selv å bli styrket og oppmun-
tret. Derfor er fellesskapet med hver-
andre – med Jesus i sentrum – livsnød-
vendig. Vi trenger å legge av stolthet, 
og ha en ydmyk holdning til oss selv 
og våre medmennesker. Når vi er ekte 

og ærlige med hver-
andre, når vi klarer å 
innrømme egne feil 
og selv kan verdsette 
veiledning og hjelp, 
bygges tillit. Da vil vi 
lettere kunne lytte til 
andre, sette oss inn i 
andres situasjon og 
vise medfølelse.

Vårt ego, proble-
mer og følelser skal 
ikke styre våre liv. 

”Hver enkelt av oss skal tenke på det 
som er godt for vår neste, det som byg-
ger opp. For Kristus tenkte ikke på seg 
selv”, sier Paulus (Rom.15,2-3). Hvis 
vi kommer til husfellesskapet med 
den innstillingen at de andre er der for 
meg, så faller vi fort i en grøft av selv-
fokusering og dyrking av egen smerte. 
Vi lever i en ekstremt individualistisk 
tid. Mediene er eksperter på å bygge 

Fellesskap er ikke 
bare viktig for egen 
personlig og ånde-
lig utvikling, men 
handler om ansvar 
for å tjene andre
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opp om folks selvopptatthet. ”Hvordan 
kommer jeg meg ut av finanskrisen?” 
”Hva gjør boligkrakket med min øko-
nomi?”  Jeg og mitt er det sentrale. 
Det er så lett at kristne også setter sitt 
eget velbefinnende i sentrum. Men vi 
lærer å be: ”la ditt rike komme, la din 
vilje skje”. Derfor må mitt komme i 
andre rekke. Jesus satte de andre høy-
ere enn seg selv. ”Jeg er som en tjener 
blant dere”, sa han (Luk.22,26-27). Han 
viste også at ekte tjenerholdninger var 
grunnleggende for disippelforholdet 
(Joh.13,14-15). Når vi følger Jesus og 
tjener vår neste – ikke for å få noe til-
bake, men motivert ut fra kjærlighet – 
vil både vi og de vi omgås bli velsignet. 
Vi blomstrer som mennesker og kristne 
når vi får hjelpe andre. Livet blir rikt. 
Og når mennesker blomstrer, virker det 
smittende! Flere vil ha tak i det vi har. 

Til Guds ære
Peter snakker om å tjene hverandre til 
Guds ære (1.Peter 4,10-11). Å leve et 
liv til ære for Gud handler også om å 
se de av våre medmennesker som ikke 
”passer inn” i vårt etablerte felles-
skap. ”Det dere gjorde mot én av disse 
mine minste søsken, har dere gjort mot 
meg”, sa Jesus (Matt.25,40). Vi må ikke 

bli så komfortable i våre settinger at vi 
ikke ser vår neste som er utenfor. Selv 
omgav Jesus seg med tollere, syndere, 
spedalske og fattige. Han var der hvor 
folket var, og dette førte til frelse for 
mange mennesker. Et inkluderende fel-
lesskap er et rikt fellesskap. Som krist-
ne må vi gi folk et annet bilde av Gud 
enn en høyere makt som bare dømmer 
umoral og ugudelighet. Guds trofast-
het, godhet og omtanke må gjenspeiles 
i våre liv. Dersom vi ikke er til stede 
der hvor det virkelig er behov, hvor-
dan kan vi da fremme Guds rike? Og 
igjen; tjeneste gjort med kjærlighet kan 
vinne mange for Jesus og legge flere til 
menighetsfellesskapet. ”Slik skal deres 
lys skinne for menneskene, så de kan se 
de gode gjerningene dere gjør, og prise 
deres Far i himmelen!” (Matt.5,16) 

Var det noe Jesus mislikte, så var det 
fariseernes hovmod, loviskhet og døm-
mende holdning. Vi skal tjene, ikke kri-
tisere, og vi er derfor avhengig av ekte, 
livsnære og Jesus-sentrerte fellesskap 
preget av ydmykhet, ærlighet og gjen-
sidig respekt. La oss være et tjenende 
fellesskap! Til Guds ære!

n Kjersti Pileberg 
kjerstipileberg@yahoo.com

Vi må ikke bli så kom-
fortable i våre settin-
ger at vi ikke ser vår 
neste som er utenfor. 
Selv omgav Jesus seg 
med tollere, syndere, 
spedalske og fattige.
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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. 
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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

t ANNONSER


