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LEDER

 
      - 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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Det er gode kår for ekstreme løsninger. 
I noen muslimske miljøer blir Paradis 
forherlighet slik at mennesker lok-

kes til drap både på seg selv og andre for å 
komme dit raskere. I den vestlige verden har 
grådighet ført til ukontrollert forbruksvekst 
på lånte penger. I USA er det typisk nok fire 
ganger så mange kredittkort som antall inn-
byggere. Lettvinte løsninger for kortsiktig 
utbytte har gitt langsiktige gjeldsproblemer. 
Fundamentalistiske evolusjonister bruker 
årets Darwin-jubileum til å propagandere for 
et ateistisk livssyn. De tror at de gjør folk en 
tjeneste. Men uten håp er det lite å leve for, og 
enda mindre å dø for. 

Midt i denne smeltedigelen av livssyn og 
meninger er det en glede å kunne presentere 
Jesu budskap. Troen på ham fører til et sunt 
og robust liv. Vi får et evighetsperspektiv på 
livet, og et helhetsperspektiv på mennesket. 
Vi lærer å tenke langsiktig, og har neste gene-
rasjon for øyet. I møte med Gud blir vi som 
mennesker plassert i vårt rette element. Gud 
blir sentrum i tilværelsen; han gir oss mål og 
mening med livet, og en visshet om et evig liv. 

De ekstreme løsningene vises i sitt rette lys. Et 
høyere perspektiv skaper et bedre grunnlag for 
sunn vekst og utvikling. 

Vi vil denne gang sette fokus på troen på frem-
tiden. Guds folk har alltid representert nytt 
håp i tider med usikkerhet og pessimisme. 
Gjennom å sette sin lit til Gud får mennesker 
mot og kraft i vanskelige tider. Kristne enga-
sjerer seg i mennesker som har behov, og slik 
når evangeliet ut til nye. Kjærligheten til Jesus 
forandrer mennesker over hele verden. På 
Cuba og Filippinene kan vi lese om hvordan 
vanlige mennesker får livene forandret, og får 
håp for framtida. Fattige reiser seg, og er med 
på å bringe liv og håp inn i sin egen kultur.  

Vår bønn er at dette bladet vil utruste deg som 
en kristen. Vi har grunn til å heve stemmen, 
og å involvere oss i samfunnet på alle plan. 
Mest av alt vil vi styrke deg så du kan enda 
mer frimodig dele de gode nyhetene om Jesus 
Kristus til de menneskene du møter.

n Terje Dahle 
tedahle@online.no
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Å betrakte livet her 
på jorden i rett per-
spektiv vil hjelpe 
deg til å leve lurt. 
Å leve i lys av opp-
standelsen fra de 
døde er derfor en 
del av fundamentet 
for det kristne livet.

Formålet med sent-
eret vil være å 
uttrykke Guds godhet 
overfor lokalbefolk-
ningen på øya, og å 
utruste mange kristne 
arbeidere til effektiv 
tjeneste for Gud.
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Troskap mot Jesus  
i tider med forandring

Samme uken som flere regje-
ringsmedlemmer bekreftet at 
de trodde på healing, mirakler og 
det overnaturlige, vigslet bisko-
pen i Bodø, Tor B. Jørgensen, en 
samboende teolog til prest i Den 
norske kirke. Bildet er tidstypisk. 
Troen på det overnaturlige er 
levende blant folk, samtidig som 
Den norske kirke forlater klassisk 
kristen tro. 

Kirken prøver å imøtekomme folk som 
forbrukere, og navigerer seg stadig len-
ger vekk fra Bibelen i viktige spørsmål. 
Ingen blir hyppigere kirkegjengere av 
den grunn. Kravene til politisk tilpas-
ning blir stadig sterkere, og regjeringen 
bruker pengesekken som pressmiddel. 
Avkristningen av landet drives fram 
at et mektig tospann – ledende seku-
laristiske politikere i samarbeid med 
liberalistiske krefter innen Den nor-
ske kirke. Selv om grasrota reagerer i 
økende grad er evnen til kamelsluking 
bemerkelsesverdig. 
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Ulike reaksjoner, ulike konsekvenser
Kristne møter de raske samfunnsfo-
randringene på ulike måter. Noen 
trekker seg tilbake og stenger reali-
tetene ute. Det blir for komplisert å 
forholde seg til alt som skjer, og over-
levelsesinstinktet overtar. Det føles 
bedre å holde ting på avstand, hegne 
om sitt eget, og la samfunnet seile sin 
egen sjø. Det utvikles en ”oss og dem” 
kultur. Fokuset på å berøre folk rundt 
seg blir borte, og misjonsbefalingen blir 
et uoppnåelig ideal. Andre forsøker å 
tilpasse seg den nye tid. De blander 
sammen kristen og humanistisk tanke-
gang, og setter mennesket i sentrum for 
alle spørsmål. ”Feel good” blir viktige-
re enn ”doing the right thing”. Jesus får 
være frelser, men ikke Herre. Bibelen 
blir et stemningsskapende telys i stedet 
for en lykt for vår fot. Den tredje grup-
pen opplever forandringene i samfun-
net rundt seg som en spore til å søke 
Gud. De trenger seg på Gud gjennom 
bønn, faste og ved å studere Bibelen. 
Gjennom dette forandrer Gud dem. 
En dyp og inderlig kjærlighet til Jesus 
oppstår. De utvikler fortrolighet med 
Den hellige ånd, og erfarer at Jesu ord 
i Johannes kapittel 14 og 15 er reali-
teter. I prosessen fjerner Gud spor av 
forakt for andre mennesker, tendenser 
til kynisme og hardhet overfor andres 

svakhet eller nederlag. ”Besserwisser”-
mentaliteten legges vekk. Fokuset blir 
praktisk kjærlighet motivert av hvem 
Gud er. Man tåler andre, og er overbæ-
rende mot folk man ellers ville reagert 
negativt på. Man hjelper i stedet for å 
kritisere. Viser vennlighet i stedet for 
aggresjon. Som vi skjønner er det dette 
som er Guds vei. 

Sann medfølelse, sann etterfølgelse
Når slike folk finner hverandre i en 
lengsel etter å tjene Jesus, så snak-
ker de interessert om hva Gud gjør, 
og hvordan de kan formidle evange-
liet og Guds barmhjertighet til andre. 
Dette er basisen for deres fellesskap, 
ikke kritikk av andre og frustrasjon 
over utviklingen i samfunnet. Sladder 
og skadefryd er langt borte fra dem. 
De ber for mennesker i nød, og viser 
sann medfølelse. I møte med under-
visning fra Bibelen får de innsikt i 
Guds plan og hensikt. Holdningen 
blir preget av Jesus, og tankegangen 
formes av Guds ord. Holdningen til 
livet er som hos de første kristne. De 
lar seg ikke skremme av noe, men vet 
at Gud er historiens herre. De ber til 
den Gud som regjerer over alle ting. 
De mister aldri motet, men lar seg lede 
inn i de mulighetene Gud åpner opp. 
Bibelen er full av historier om hvor-
dan Gud brukte enkeltmennesker til å 

skape store forandringer. Noa, Moses, 
Debora, David og Peter er eksempler. 
Apostlenes gjerninger beskriver hvor-
dan modige kristne forandret byer og 
nasjoner midt i en vanskelig verden. 
I vår egen historie kan vi se hvordan 
mennesker som Hans Nilsen Hauge og 

Lars Levi Læstadius ble brukt av Gud 
til å forandre samfunnet. Folk ble løftet 
ut av fattigdom, utnytting og rusmis-
bruk gjennom evangeliets kraft. Vi kan 
også, hver enkelt av oss, skape historie 
gjennom våre valg og troshandlinger 
som disipler av Jesus. Vi er agenter for 
forandring. Og ingen ting er umulig 
for Gud. 

n Terje Dahle 
tedahle@online.no

Boka om ”Snåsamannen” seiler opp som bestselger, folk strømmer til alternative mes-
ser, og overnaturlige fenomener aksepteres og omfavnes som aldri før. Lengselen etter 
det åndelige og overnaturlige fører ikke lenger folk til kirker og bedehus.

Stor åndelig lengsel
Boka om ”Snåsamannen” seiler opp 
som bestselger, folk strømmer til alter-
native messer, og overnaturlige feno-
mener aksepteres og omfavnes som 
aldri før. Lengselen etter det åndelige 
og overnaturlige fører ikke lenger folk 
til kirker og bedehus. Den offisielle 
framstillingen av kristendom innbe-
fatter nemlig ikke en levende Gud 
som gjør tegn og under, og som møter 
mennesker med sin forvandlende kraft 
i hverdagen. Men lengselen etter Gud, 
etter et åndelig perspektiv som gir 
mening til livet, er enorm. Menneskenes 
sårbarhet i møte med sykdom, alder-
dom, ulykker og katastrofer er tydelig. 
Vitenskapens snusfornuft og humanis-
mens velmenende løsninger gir en fat-
tig trøst i nødens stund. 

Kristne møter de raske 
samfunnsforandringene 
på ulike måter. Noen trek-
ker seg tilbake og stenger 
realitetene ute.

Vi kan også, hver enkelt 
av oss, skape historie 
gjennom våre valg og 
troshandlinger som  
disipler av Jesus.
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– Bare det siste året har jeg 
sammen med mange gode 
venner fått hjelpe mange 
hundre mennesker til å ta 
imot Jesus, bli født på ny, og 
bli inkludert i en lokal menig-
het, sier Arne Skagen som 
utruster og hjelper menig-
heter til å vinne mennesker 
for Jesus i tillegg til å trene 
evangelister 

- Å få se mennesker bli totalt for-
andret i møte med Guds Sønn har 
vært fantastisk. Jesus gir dem ikke 
bare en ny fortid, men også en ny og 
evig fremtid. Evangeliet betyr håp, 
tro og forventning for dagen i dag, 
og for livet som ligger foran. 

Historiene om hvordan Gud 
har grepet inn i ulike menneskers 
liv er nærmest utallige. Frigjøring 
fra destruktive problemer er en 
gjenganger, blant annet gjelder det 
rusavhengighet, plager og sykdom-
mer. Mange har gjennom dette fått 
en helt ny tro på livet, og framtiden 
som har fått et nytt navn: Jesus! Les 
her noen av fantastiske historiene 
Arne forteller om mennesker som 
ble forandret etter å ha møtt Jesus:

Besøk på sykehuset
Richard hadde gått på heroin i 16 år, 
og de 5 siste årene hadde han druk-
ket to flasker sprit hver dag. Han 
var oppgitt av alle – unntatt Gud. 
Jeg møtte ham på vårparten i fjor 
da han lå på sykehuset. Han hadde 
rett før dette hatt et møte med Jesus 
som hadde gjort et sterkt inntrykk 
på ham; så sterkt at han hadde klart 
å slutte med heroin, og han drakk 
ikke så mye lenger. Etter noen uker 
ble han dårlig, og fikk konstatert 
svulst i spiserøret. Da vi møtte ham 
på sykehuset, var han svært dårlig. 
Vi fikk snakket med ham og for-
midlet evangeliet, og merket at han 
begynte å få håp om at Gud kunne 
forandre hele situasjonen - ikke bare 
bli fri fra stoff, men bli frelst og til 
og med helbredet. Richard tok imot 
Jesus, og ble døpt i Den Hellige 
Ånd. Han opplevde Guds kraft på 
en veldig sterk måte. Neste dag, da 
legen foretok gastroskopi for å se 
nærmere på svulsten, fant de ingen 
ting. Han var helbredet. Richard 

giftet seg i fjor sommer, og han og 
konen er med i en levende menig-
het i Coventry.  

Besøk på aldershjemmet 
Sara arbeider på et aldershjem, og 
hun spurte en dag om jeg kunne 
være med henne for å treffe noen 
av beboerne. Hun ba daglig for 
alle beboerne, og hadde fått lov av 
ledelsen til å la meg be for dem. Det 
var så flott å få komme inn å møte 
alle disse herlige menneskene som 
hadde levd et langt liv, men som nå 
var uten håp. I samtalen med den 
ene etter den andre så vi hvordan 
Guds kjærlighet berørte dem, for-
andret dem og overbeviste dem 
om synd og om frelse. Seks av de 
eldre gav livene sine til Jesus, og de 
samles nå flere ganger i uken for 
bønn, bibellesning og fellesskap. 
Sara leder dem. Det er fantastisk 
hvordan frelse, tilgivelse og en ny 
framtid sammen med Herren for 
evigheten åpnet seg for dem. 

Evangeliet betyr  
nytt håp for  

vanlige mennesker

Jesus gir dem ikke bare en ny fortid, men også en ny og 
evig fremtid. Evangeliet betyr håp, tro og forventning for 
dagen i dag, og for livet som ligger foran.
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Nytt håp – ny framtid  
for hele familien 
Beth og David hadde vært samboere 
i 40 år, og hadde tre sønner som alle 
var blitt rusmisbrukere. Situasjonen 
var helt uholdbar, og Beth og David 
var desperate. Alt virket menings-
løst. En dag spurte en nabo dem om 
de ville være med på en uformell 
samling i den menigheten som hun 

gikk i. De var usikre, men bestemte 
seg for å være med. På denne sam-
lingen skjedde det noe med dem. 
Alle de møtte i menigheten hadde 
en sånn kjærlighet og fred med seg! 
Når de hørte om at Jesus kunne frel-
se, gi nytt liv, og sette fri, begynte 
de åpne seg for Gud. For første 
gang på mange, mange år begynte 
de å tro at det var en vei ut av det 
mørket som de og sønnene levde 
i. Og den kvelden vant lyset over 
mørket. Beth og David tok imot 

Guds fantastiske frelse, og i løpet 
av den neste måneden ble alle de 
tre sønnene også frelst. Det var et 
hellig øyeblikk å få se hele familien 
sammen i menigheten der de takket 
Gud sammen. I fjor høst giftet også 
Beth og David seg, og alle sønnene 
var forlovere. Gud er god!

Arbeidskollega født på ny
Sue arbeider i hjemmesykepleien, 
og jobber sammen med Linda. De 
pleier å dra ut sammen på  oppdrag 
hos pasientene. Sue hadde bedt for 
Linda i flere år. Linda hadde i flere 
år slitt med depresjoner, og i peri-
oder vært langt nede. Da jeg traff 
Sue spurte hun om vi kunne møte 
Linda sammen. Det var flott å treffe 
henne og det var fantastisk å kjenne 
på den kjærligheten fra Gud som 
Sue formidlet til henne. I løpet av 
kvelden tok Linda imot Jesus. Nå 
ber de sammen hver dag på jobb, 
og for alle pasientene. Slik kom Gud 
med frelse og håp på arbeidsplassen 
deres, og jeg tror at mange av dem 
som de møter også vil få oppleve 
Gud. 

Fremtid og håp til nabolaget  
og familien 
Pam og Mike bor i en liten by i 

Wales, og er med i en liten menighet 
der. De har i lang tid bedt for naboe-
ne sine, og velsignet dem på mange 
forskjellige måter. Jeg var så heldig 
å få treffe Pam og Mike, og sammen 
fikk vi oppleve at fire av naboene 
tok imot Jesus! I tillegg ville Pams 
svigerforeldre, søster og svoger gi 
sine liv til Herren. Søsteren til Pam 
opplevde i tillegg å bli helbredet fra 
svulster som hadde plaget henne i 
lang tid. Nabolaget og familien til 
Pam og Mike fikk oppleve Guds 
frelse som ga stor forandring nå, og 
håp for evigheten. Takk Gud for din 
godhet, nåde og miskunnhet! 

Alt dette er fortellinger om hva Gud 
gjør når vi deler evangeliet og vit-
ner om ham. Du kan oppleve det 
samme! Si det samme som Jesus i 
det du følger ham som hans disip-
pel: ”Herrens Ånd er over meg (oss), 
for Herren Gud har salvet meg (oss). 
Han har sendt meg (oss) for å forkynne 
et gledesbudskap for de arme, for å lege 
dem som har et knust hjerte, rope ut 
frihet for fanger og frigjøring for dem 
som er i lenker.” (JES 61,1)

n Arne G. Skagen 
ags@krinet.no

Slik kom Gud med  
frelse og håp på arbeids-
plassen deres, og jeg tror 
at mange av dem som 
de møter også vil få  
oppleve Gud. 

Historiene om hvordan Gud har grepet inn i ulike menneskers liv er 
nærmest utallige. Frigjøring fra destruktive problemer er en gjengan-
ger, blant annet gjelder det rusavhengighet, plager og sykdommer.
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D a jeg var 16 år gammel bodde  

 jeg på 10 kvm, og levde for 
2.850 kroner i måneden. 

Pengene rakk til husleie, strøm, mat 
og lommepenger. Midt i måneden var 
det alltid spenning knyttet til på hvil-
ken dag Statens lånekasse fylte nye sti-
pendkroner på kontoen min.  Det var 

som regel fritt for penger flere dager 
i forveien. Ville pengene komme før 
helga? Små marginer førte til store kon-
sekvenser. Ble det innesitterhelg eller 
muligheten for å nyte bylivets fasilite-
ter? En fredag var det særlig viktig å få 
penger i tide. Det lå an til å kunne bli 
en kjempehelg. Både fredag og lørdag 

kveld hadde vennene mine planer om 
å dra på byen, og jeg hadde veldig lyst 
til å slå følge. Nedturen var stor da jeg 
sjekket kontoen og fant ut at den eneste 
helgefesten jeg kunne unne meg var en 
pakke nudler og kneipbrød fra Rema 
1000! Mandagen etter dreide samta-
lene på skolen seg stort sett om alle 

G
re

nsesprengende tro
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festlighetene jeg hadde gått glipp av. 
Jeg sjekket kontoen på nytt. Pengene 
var kommet inn, ja. Allerede på fre-
dag. Bare to timer etter at jeg hadde 
gått skuffet hjem fra minibanken! Jeg 
hadde altså levd som en fattig, skuffet 
student hele helga – uten å vite at jeg 
egentlig var rik!

Du er virkelig rik
Mange kristne lever slik; de tror de 
er fattige mens de egentlig er rike. På 
samme måte som helga mi ble spolert 
på grunn av uvitenhet om saldoens vir-
kelige tilstand, går disse kristne glipp 
av det rike og spennende livet de har 
fått av Gud. De vet ikke hva Gud i sin 
nåde har gitt dem! Apostlene innpren-
tet i de kristne hva Gud har gitt dem, 
slik at de kunne se det og få maksimalt 
ut av livet. (Kol. 1,9-14, 2.Pet. 1,3-11) 
Når vi oppdager hva Gud har gitt oss 
lar vi oss ikke begrense av rent mennes-
kelige tanker. Vi bryter ut av rammene, 
og får leve et liv styrt av Guds virkelig-
het. Dette er et liv i tro.

Hvis de døde ikke står opp... 
Hvis de døde ikke står opp, skrev apos-
telen Paulus, så er frivillige ofre og 
lidelse for evangeliet noe meningsløst. 
Hvis vi bare lever og dør uten noe håp 
om oppstandelse fra de døde, så er det 
eneste fornuftige å nyte et mest mulig 
komfortabelt liv styrt av materielle ver-
dier. (1.Kor. 15,32) Oppstandelsen fra 
de døde er en viktig del av den kristnes 
virkelighetsforståelse. En dag skal alle 
døde oppstå, og de som døde i troen 
på Jesus oppstår til evig liv. Gud skal 
lønne enhver etter det de har gjort med 
livet sitt. «Gi dere selv alltid helhjer-
tet til å tjene Gud - dere vet jo at deres 
arbeid i Herren ikke er forgjeves», 

skrev Paulus når han minnet de krist-
ne om de dødes oppstandelse. (1.Kor. 
15,58) Å betrakte livet her på jorden i 
rett perspektiv vil hjelpe deg til å leve 
lurt. Å leve i lys av oppstandelsen fra 
de døde er derfor en del av fundamen-
tet for det kristne livet. (Hebr. 6,1ff) 

Korset er de troendes løsning
Ordet om korset er Guds kraft til frelse. 
Paulus understreket denne sannheten i 
møte med kristne som bare hadde rent 
menneskelige svar på de utfordringene 
de møtte. Filosofi og menneskelig kunn-
skap utgjør ikke kilder til et robust kris-
tenliv. Bare når vi næres av troens ord 
er vi i stand til å seire i livet slik Gud 
vil. Paulus tok opp flere utfordringer 
som hadde sin løsning i korset. Partier 
i menigheten. Fenomenet er ikke ukjent 
i kristen-Norge anno 2009. Uenigheter 
og personkonflikter i menigheter løses 
ofte gjennom forhandlinger og kompro-
miss. Paulus pekte imidlertid på at folk 
trenger en åpenbaring av Jesus. Hvis 
man ser prinsippet i evangeliet vil par-
tisinn og egoistiske ambisjoner legges 
vekk. Korset er løsningen for menig-
heter som sliter med splittelse. (1.Kor. 
Kap 1-3)* Paulus tok også for seg en 
sak med seksuell umoral i menigheten. 
Den løsningen menigheten i Korint 
hadde valgt var å glatte over det som 
foregikk. Paulus tok opp saken, og 
igjen så han problemet i lys av korset. 
Når vi tenker på at Jesus ble korsfes-
tet på grunn av synd, så skjønner vi at 
synd er alvorlig. Da tar heller ikke vi 
lett på det, men feller en rett dom slik 
at folk får hjelp til omvendelse og et 
rett liv. (1.Kor. 5) Det tredje Paulus tok 
opp var at to kristne brødre som hadde 
en konflikt kjørte saken i det offentlige 
rettsystemet. Paulus slo fast at folk som 
tror på Jesus ikke løser konflikter slik. 
Det er bedre å lide urett enn å forårsake 
at forsoningens evangelium blir svertet 
i en offentlig rettssal.

Synet på Jesus
Men dere, mine barn, er av Gud og har 
seiret over dem. For han som er i dere, er 
større enn han som er i verden(1Joh4,4) Av 
og til møter jeg kristne som tror på en 
veldig liten Jesus; en Jesus som verken 
er Herre i universet eller i deres eget 
liv, og som minner mer om en julenisse 
enn om han som har all makt i himmel 
og jord. Folk som tjener en slik ”Jesus” 

kan godt kalle seg kristne, men livene 
deres skiller seg ikke mye fra livet til 
en hederlig ateist. Oppdagelsen av 
at Frelseren Jesus også er universets 
herre fører med seg et paradigmes-
kifte i vårt forhold til framtiden. Når 
vi ser at Jesus har all makt, skjønner 
vi at fremtiden og fortiden hører ham 
til. Morgendagen tilhører ikke djevelen, 
synden og døden. Morgendagen tilhø-
rer Jesus, og hans legeme, hans folk. 
Når Jesus befaler disiplene å gjøre alle 
nasjonene til disipler, er det to faktorer 
han trekker frem: For det første at han 
har all makt, og for det andre at han er 
med dem og støtter dem med sin makt. 
Tenk: Universets Herre står bak vanlige 
disipler som meg og deg for å se til at 
vi lykkes med å utbre hans rike! Du er 
ikke skapt for middelmådighet! Du er 
født på ny for å gjøre storverk for Guds 
rike – sammen med dine søsken! Da du 
ble født på ny, fikk du gener for å leve 
et liv i tro. Samme hvilken utfordring 
du står ovenfor, eller hvilket oppdrag 
Gud kaller deg til, kan du være sikker 
på at Gud allerede har klart alt du tren-
ger for å lykkes.  For alt som er født av 
Gud, seirer over verden. Og det som har 
seiret over verden, er vår tro. (1.Joh. 5,4)

Troens ord 
Paulus skriver til Timoteus at en god 
Jesu tjener nærer seg ved troens ord. 
(1.Tim. 4,6) Nøkkelen til å leve et frem-
gangsrikt Jesus-liv er å la Guds ord 
forme vårt liv, vårt verdensbilde og 
vårt fremtidshåp. Troens ord er ikke 
for å bli preket på søndag og glemt på 
mandag! Det er Guds liv som frigjør til 
å leve på hans måte. (1Pet1,21-2,3)

n Håvard Kjøllesdal 
havardkj@gmail.com

På hvilken måte er tro nøkkelen for 
deg til å lykkes med å takle de utfor-
dringene du står ovenfor i livet nå?

Hvilke konsekvenser har det for deg 
i forhold som økonomi, tidsbruk og 
karrierevalg at du en dag skal oppstå 
fra de døde, og stå foran Gud?

Å betrakte livet her 
på jorden i rett per-
spektiv vil hjelpe 
deg til å leve lurt. 
Å leve i lys av opp-
standelsen fra de 
døde er derfor en 
del av fundamentet 
for det kristne livet.G

re
nsesprengende tro
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tro på Gud  
 og tro på framtiden

Når vi leser i Bibelen kan vi ikke 
unngå å legge merke til at Gud 
har klare mål med det han gjør. 
Gud har en hensikt med alt han 
foretar seg. Ingenting skjer til-
feldig eller på måfå. Gud arbei-
der i denne verden med folk og 
riker etter en klar plan. Han vet 
hva han vil, han vet hva han 
gjør og hvorfor – og han avslut-
ter ikke før det er fullført!

Gud fullfører sine planer
Bibelen sier at Gud gjennomfører alle 
ting etter sin plan og vilje. (Ef.1,11) Vi 
finner uttrykk som: Guds vilje, den frie 
beslutning han hadde tatt, og Guds for-
sett. Fordi Gud har sett seg fore å gjøre 
noe, nå et mål han har bestemt seg for, 
har han en plan for å nå dette målet. 
I motsetninger til mennesker, har Gud 
alt han trenger for å kunne gjennom-
føre planen sin og nå målet han har satt 
seg. 

Mennesker kan planlegge, men 
må ofte gi opp. Slik er det ikke med 
Gud. Han gjennomfører alle ting etter 
sin plan og vilje. Gud fullfører alt han 
planlegger. Han har alle ressurser han 
trenger, han har full oversikt og har 
full kontroll over alle ting. Derfor kan 
vi være veldig trygge, Guds plan kom-
mer til å bli fullført.

Bibelen sier at Gud har lagt en plan 
for hele jorda. (Jes.14,24-27) Det han 
har tenkt, skal sannelig skje; det han 
har bestemt, skal stå fast. Når Herren 
Allhærs Gud har lagt en plan, hvem 
kan da hindre at den blir fullført? Guds 
plan omfatter hele jorda. Det han har 
satt seg fore å gjøre kan ikke endres. 
Det står fast og kommer til å skje. Det 
finnes ingen som kan hindre Gud i å 
fullføre sin plan! Herren sier: «Min 
plan skal bli fullført. Alt jeg vil det gjør 
jeg. Det jeg gjør kan ingen gjøre ugjort.” 
(Jes.46,10 43,13)

Bibelen gjør det også veldig klart at 
Gud bruker mennesker for å fullføre 
sin plan på jorda. Han kaller menn 
og kvinner til å sette hans plan i verk. 
(Jes.46,11) Han stadfester ordene til tje-
nerne sine og gjennomfører den plan 
hans sendebud forkynner. (Jes.44,26) 
Fra de første til de siste sider i Bibelen 
finner vi fortellinger som viser hvordan 
Gud bruker mennesker til å fullføre 
sin plan. Vi finner også i hele Bibelen 
klare profetiske ord om hvordan Gud 
vil bruke sitt folk i de siste tider for å 
gjennomføre den plan han har lagt for 
hele jorda.

Guds frelsesplan
Når syndefallet skjedde, ble ikke Gud 
overrumplet. Han ble ikke tatt på senga 
da mennesket sviktet han. Nei, Gud 
hadde sin frelsesplan klar fra før ver-

den ble skapt. Bibelen sier dette flere 
steder, at Guds plan er en frelsesplan 
som var lagt før verdens grunnvoll ble 
lagt.

Bibelen sier veldig klart at vi er 
utvalgt i Kristus Jesus før verdens 
grunnvoll ble lagt. Vi finner også 
uttrykk som går på at vi ble bestemt 
til det evige livet før jorda ble til. Gud 
hadde med andre ord sin plan klar før 
han skapte jorda. Han visste hva han 
ville gjøre og hans plan var en frelses-
plan. Gud hadde et siktepunkt med å 
skape mennesker av fri vilje, at de av 
eget valg skulle velge å bli i Kristus, 
for han er all ting opphav og mål. Gud 
har ikke planlagt noen ting uten om 
Kristus. Åpenbaringen av Kristus gir 
mål og mening til alt Gud gjør. Da han 
skapte mennesker, skapte han dem 
med en framtid i Kristus.

Gud har en plan for hele jorda
Gud ønsker å fylle denne jorda med 
kunnskap om Herrens herlighet. Han 
vil at alle skal ha kunnskap om hvor 
god og kjærlig han er. At alle mennes-
ker skal se Guds frelse. Dette har han 
satt seg fore og ingen kan hindre han 
i å gjøre det. 

Gud reiser opp et folk, en ny genera-
sjon som skal velsigne alle andre folk. 
Alle familier, alle slekter på jord skal 
få merke velsignelsen fra Gud. Folk av 
alle språk, farger, stammer, nasjonali-
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teter og raser skal synge lovsanger til 
Gud og stå sammen skulder til skulder 
og tjene Gud.

Gud har en god framtid for denne 
jorda. Han har gode planer for jorda og 
menneskene som bor her. Regnbuen, 
som er det paktstegnet Gud har satt på 
himmelen, skulle fylle oss med trygg-
het og glede. Jorda skal ikke ødelegges, 
livet skal aldri mer utryddes. Guds plan 
skal fullføres. Jorda skal fylles med her-
lighet og frelse. Profeten Jesaja sier at 
det kommer en dag da alle mennesker 
skal se Guds frelse! (Jes.40,5; Luk.3,4-6)

Hva Gud gjør i dag?  
Hvor er vi i Guds tidsplan?
Svaret på dette spørsmålet er svært 
enkelt. Gud arbeider for å fullføre pla-
nen sin og vi står nærmere fullendelsen 
enn noen gang før. Men aller viktigst er 
det å forstå hvilke mål Gud har, hvilken 
plan han har for arbeidet. Hva vil Gud 
gjøre for og med mennesker? Gud har 
en plan for hvert eneste menneske, men 
for å forstå denne planen må vi kjenne 
Guds mål med mennesker generelt. 
Hva ønsker han å gjøre med oss? Er det 
å bli frelst mer enn en livsforsikring for 
evigheten?

Det er også viktig å forstå at Gud 
ikke bare arbeider med individer. Han 
arbeider med å danne seg et folk. Gud 
ønsker seg en bolig, et hus, et hjem her 
på jord som er sammensatt av mange 

levende mennesker i et fargerikt felles-
skap. 

Men Gud er heller ikke bare interes-
sert i mennesker. Gud bryr seg om hele 
skaperverket sitt. Hans plan omfatter 
alt det skapte. For å forstå hva Gud 
gjør må vi forstå Guds plan for den 
skapte verden. Hvilken framtid har 
denne jorda? Hvordan vil utviklingen 
være? Skal jorda forgå i en atombombe 
eksplosjon? Vil forurensningen bare 
øke og øke? Har mennesket ei framtid 
på jorda?

Når vi kjenner Guds plan og mål, da 
vil vi mye bedre forstå hva Gud gjør på 
jorda i dag. Da kan vi også ha sjanser 
til å forstå hvor vi er i Guds tidsplan, 
selv om Jesus sier at verken han eller 
englene kjenner dag og time.

Gud bruker mennesker  
til å fullføre sin plan.
Gud arbeider gjennom mennesker. Han 
skapte bare to, mann og kvinne, men 
gav dem et oppdrag om å fylle hele 
jorda med Guds likhet og styre. Han 
begynner smått, men har store mål. 
Han begynner med noen få, men har 
planer om veldig mange. Slik arbeider 
Gud i dag også.

Da Jesus kom valgte han seg ut tolv 
vanlige arbeidsfolk til å være hans 
lærlinger. Det meste av sin tid brukte 
han sammen med disse få han hadde 
utvalgt. Massene oppsøkte han, ville 

gjøre han til konge, men han trakk seg 
unna. Han prioriterte de tolv som han 
underviste om hemmelighetene i Guds 
rike. Da hans gjerning på jorda var full-
ført, gir han de tolv en verdensomfat-
tende oppgave. 

Gå ut i all verden, sa han, og gjør 
alle folkeslag til disipler. Her har han 
tolv vanlige arbeidsfolk i et lite okku-
pert land i en avkrok av verden, og så 
snakker han om hele verden. Kan tolv 
mennesker påvirke en hel verden? Ja, 
historien viser det veldig tydelig. Med 
de moderne kommunikasjonsmidler vi 
har i dag, er det lettere enn noen gang 
for noen få å påvirke de mange. 

Med eller uten moderne teknikk, 
dette er måten Gud arbeider på. Han 
velger ut noen få, han begynner smått, 
men har alltid store ting i tankene. Han 
utvalgte seg en bondegutt fra Østfold i 
si tid. Denne ene mannen som var tent i 
brann av Herren, satte djupe spor etter 
seg i landet vårt. Tusener av kristne føl-
ger nå i hans fotspor og gjør krav på å 
være hans åndelige arvtakere.

n Erling Thu 
erlinthu@online.no

Gud bruker mennesker 
for å fullføre sin plan på 
jorda. Han kaller menn 
og kvinner til å sette hans 
plan i verk. Han stadfester 
ordene til tjenerne sine 
og gjennomfører den plan 
hans sendebud forkynner. 
Fra de første til de siste 
sider i Bibelen finner vi for-
tellinger som viser hvordan 
Gud bruker mennesker til å 
fullføre sin plan.
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Før John Bathgate  frå Stord tok 
i mot Jesus, vart han inkludert 
i det kristne fellesskapet der. 
Hans fyrste oppgåve var å kaste 
kake på leiaren deira, Jan Sigve 
Hystad. 

- Han ville helst vente med å bli frelst 
til måndag, sidan han skulle ha fest på 
laurdag, fortel Jan Sigve. John var nem-
lig då ikkje sikker på om det var Jesus 
han verkeleg ville fylgje. Denne kvel-
den hadde han bestemt seg for å dra 
ut og drikke seg full. Jan Sigve ringte 
rett før fyrste slurken. - Han sa alltid 
at det gjekk bra når eg spurde, men eg 

skjønte jo at det låg noko under, fortel 
Jan Sigve. John fortalde ærleg kva pla-
nen hans var for kvelden, og overras-
kande nok var responsen frå Jan Sigve: 
”Berre gå ut og drikk deg full, så kan 
du jo sjå kva du vil”. John innsåg i løpet 
av samtalen kva han eigentleg ville, og 
det enda med at dei ba saman på tele-
fonen.

Vennskap avgjerande
Fyrste gongen dei to møtte kvarandre 
var etter ein episode om bord i hurtig-
båten til Stord. John fekk ein invitasjon 
frå ein kristen mann han trefte om å bli 
med til på besøk. Då dei møttest følte 
Jan Sigve straks at dette var ein mann 

han ville bruke tid med. Same natta 
som John tok i mot Jesus som herre og 
frelsar, fekk Jan Sigve sin andre son. 
Sjølv om familien kravde ekstra opp-
følging fant han tid til å stikke innom 
John dei neste dagane. Han kom med 
pizza, og satt seg ned så dei kunne 
snakke saman. Vennskapen frå Jan 
Sigve betydde mykje.

Sigmund
Ein som såg endringa i John etter han 
tok i mot Jesus, var Sigmund Notland. 
Han hadde jobba i lag med John før 
han vart frelst, men kjende han berre 
gjennom firmafestar og liknande. - 
Eg hugsar han som ein tulling som 

Menneske 
vinn menneske
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gjekk rundt og trudde han var noko, 
og yppa til bråk, fortel Sigmund. 
John hadde òg merka seg Sigmund.  
- Planen min var å vinne han gjennom 
å be, bli ven med han og invitere han 
til samlingane våre. Sigmund vart dess-
verre frelst før eg vart ven med han, så 
eg måtte bli ven med han etterpå, fortel 
John med eit lurt smil.

Espen
Sigmund vart altså frelst, og ein som 
såg endringane i han var fetteren hans, 
Espen Polden. - Det som førte meg 
nærare Jesus, trur eg var at eg såg den 
store forskjellen før og etter Sigmund 
vart frelst., fortel Espen. Fetteren hadde 

ikkje hatt det så bra, og han spurde 
Sigmund om Jesus kunne hjelpe han. 
Då Sigmund svarte ja på spørsmålet, 
valde Espen å bli meir kjend med dei 
kristne venene til Sigmund. Ei av dei 
var Kamilla. Ho inviterte Espen med 
på ein lovssongskveld i Haugesund. 
- Under lovssongen møtte Gud meg 
verkeleg, og same kvelden tok eg i mot 
Jesus, fortel Espen. Han vart frelst og 
døypt i mai 2008. 

Fleire på gang
No ynskjer Espen, Sigmund og John 
at fleire kompisar skal bli frelste, og 
dei ber for dei. - Me har snakka om 
korleis vi kan vinne fleire av venene 

våre, fortel John. Dei inviterer venene 
heim til kvarandre, tek dei med for å 
spele bowling med resten av gutane i 
menigheten, eller ser ein film ilag. Slik 
kan dei bli kjend med fleire. Når folk 
kjem og sit i sofaen og slappar av, så 
er det gjerne enklare å forklare kva det 
vil seie å vere kristen og kva livet med 
Gud går ut på, fortel Sigmund. Vi brenn 
for å få med oss fleire på å vere disiplar 
av Jesus, seier han.

n Karina Raunholm 
karinaraunholm@gmail.com
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Profetordet står fast!

Den kristne vandringa har for 
nokre til tider vorte truga av 
mismot og tvil. Når det Gud 
har lova ikkje kjem som for-
venta melder kritikarane seg. 
Men det er den uthaldande 
trua som vinn del i lovnadene. 
Grunnlaget for trua står nemleg 
urokkeleg fast, og dei truande 
kan derfor gjere likeså.

Den leiande apostelen Peter er opp i 
åra, og forstår at han ikkje har lenge 
att å leva. Legg merke til kva han skriv 
for å hjelpa dei kristne til å svara på 
kritikk frå tvilarar og forførarar: ”For 
vi følgde ikkje klokt uttenkte mytar då 
vi kunngjorde for dykk vår Herre Jesu 
Kristi makt og hans kome. Nei, vi var 
augnevitne og såg hans guddomlege 
velde. For han fekk ære og herlegdom 
frå Gud, vår Far, den gongen røysta 
kom til han frå høgste herlegdomen: 
«Dette er Son min, han som eg elskar, i 
han har eg mi glede.» Vi høyrde sjølve 
denne røysta koma frå himmelen då 
vi var saman med han på det heilage 
fjellet. Difor står profetordet så mykje 
fastare for oss. Og dette ordet gjer de 
vel i å halda fast på. Det er ei lampe 
som skin på ein mørk stad til dagen 
gryr og morgonstjerna stig opp i hjarta 

dykkar. Men framfor alt skal de vita at 
ingen kan tyda eit profetord i Skrifta på 
eiga hand. For aldri vart noko profet-
ord bore fram ved menneskevilje, men 
drivne av Den heilage ande tala men-
neske ord frå Gud.” (2.Peter 1,16-21)

Vi talar om det me har høyrd og sett
Dei var augnevitne til kven Jesus var 
og er, og difor heldt dei fast på profet-
ordet om det som var lova. Men uten 
den Heilage Ande kan ingen sjå kva 
profetordet inneber, skreiv Peter. Dei 
aktuelle spørsmåla i tida var desse: Kor 
vert det av oppfyllinga av profetorda? 
Kristus har ikkje kome, kanskje han 
ikkje kjem? Dei kristne forventingane 
må vera feil! Nei, ikkje høyr på slike 
negative røyster, svara Peter, og peika 
på grunnlaget for det han og alle sanne 
kristne trur. Det me forkynner er ikkje 
oppdikta eventyr, ikkje klokt uttenkte 
mytar eller tome og menneskelege 
draumar. Me har høyrd frå Gud. Me 
har sett hans guddommelege velde. 
Difor står profetordet så mykje fastare 
for oss. Og dette ordet held me fast på. 
Det er ei lampe som skin på ein mørk 
stad til dagen gryr og morgonstjerna 
stig opp i hjarta! Apostelen Paulus opp-
fordrar på same måte at me må gje akt 
på dei profetorda som er tala over oss. 
Han seier at me skal strida den gode 

striden i tru og i bønn i samsvar med 
dei profetorda me har fått (1Tim.1,18).

Profetordet står fast, så hald fast!
Gjennom heile Bibelen møter me van-
lege menneske som held fast på det 
profetiske ordet frå Gud, og som rei-
ser seg til handling og gjer storverk. 
Det profetiske ordet var drivkrafta 
som utløyste tru og mot til å leggja ut 
på ei reise og gå mot eit mål som var 
langt utanfor dei menneskelege føre-
setnadane. Den profetiske draumen 
bar dei gjennom livet og hjelpte dei å 
overvinna store utfordringar og løysa 
uløyselege vanskar. Vona - håpet er ei 
av dei viktigaste kjeldene til livskraft 
og livsmot hjå menneske. Den profetis-
ke draumen hjelper menneske å bryta 
banda som bind oss til det fysiske og 
forgjengelege, og viser at ånda i men-
nesket er meir i slekt med æva enn det 
timelege. Utan draumar sluttar hjartet 
å slå, men når dei profetiske draumane 
er levande, er mennesket levande, jam-
vel om livet ebbar ut på torturbenken!  
(Hebr.11.32-40)

Ein ny dag er komen. Og han kjem!
Profetordet er som soloppgangen, 
morgonglima av lys, som varslar ein 
ny dag. Den nye dagen er komen, men 
enno er det berre morgon. Den nye 
høglyse dagen kjem! Jesus har makt til 
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å skapa ei ny jord, ein ny verdsorden, 
ein ny røyndom av forsoning og fred. 
Jesus har kome med eit nytt rike, eit 
rike som er annleis enn alle dei under-
trykkjande rika som rår i verda i dag. 
Dette riket har kome, og det kjem. 
Difor er dei profetiske orda både røyn-
dom og lengt på same tid. Profetordet 
skildrar eit verkeleg liv som er levd i 
von og visjon om at det skal levast på 
ny i stadig større omfang. Eg veit at 
alle Guds gode draumar skal oppfyl-
last i si tid. Profetordet skal oppfyllast! 
Gud vaker over ordet sitt for å setja det 
i verk. Himmel og jord skal ein gong 
gå til grunne, men lovnadene frå Gud 
står fast. Alt han har sett seg føre vil 
han fullføra. Han er ein allmektig og 
trufast Gud som gjennomfører alt etter 
sin eigen plan og vilje. Når tida er inne 
vil han fullføra sin plan for menneska: 
å samla alt til eitt i det fullkomne men-
nesket Jesus Kristus, alt i himmelen og 
på jorda i han.

Me kunngjer vår Herre Jesu Kristi 
makt slik Anden har openberra:
Jesus Kristus har all makt i himmel og 
på jord!

Jesus Kristus har makt til å leggja alle 
ting under seg!
Jesus Kristus har makt til å gjenreisa 
alle ting profetane har talt om!
Jesus Kristus har makt og borgar 
for at alle lovnader skal oppfyllast! 
Jesus Kristus har makt til å frelsa og 
frigjera, både folk og nasjonar!
Jesus Kristus har makt til å løysa alle 
flokar!

Jesus Kristus har makt  
til å omskapa samfunnet!
Eg elskar forteljinga om Josef. Denne 
unge mannen er vel ein av dei mest 
kjende profetiske drøymarane i Bibelen. 
Me kjenner forteljinga om Josef og veit 
koss det gjekk med han. Trass i store 
vanskar og vonde levekår heldt han 
fast på profetordet, draumen og tru-
skapen mot Herren som hadde talt til 
han gjennom det han drøymde. Ein dag 
vart truskapen hans lønna. Draumen 
fekk si oppfylling, til stor velsigning 
for mange menneske. Av di han ikkje 
gav opp håpet, men heldt fast på det 
profetiske ordet, berga han livet til tal-
lause menneske. Til og med dei som 
var forarga på han og ville han vondt 

fordi dei ikkje forsto draumen hans 
vart rikeleg velsigna då draumen hans 
vart oppfylt. 

Ein generasjon som syner  
veg for andre
Gud skal gjera det på ny! Gud reiser 
opp ein ny profetisk generasjon som 
tener Guds plan i si levetid. Dei høy-
rer frå Gud og handlar på Guds ord. 
Dei er profetiske i ord og gjerning. Dei 
skal på ny snu samfunnet rett veg! Når 
me held fast på det profetiske ordet, og 
forstår at Jesus har makt til å forandra 
samfunnet, har me fått noko større 
enn oss sjølv og vårt eige fellesskap å 
leva for. Då kan me retta tankane våre 
mot utvikling av heile samfunnet så 
det kan verta alt det er meint å vera. 
Då er me eit profetisk folk som lever i 
framtida i dag fordi me drøymer store 
profetiske draumar frå Guds hjarta og 
alt no har smaka kreftene som høyrer 
den komande verda til.

n Erling Thu 
erlinthu@online.no

Profetordet er som soloppgangen, morgonglima 
av lys, som varslar ein ny dag. Den nye dagen er 
komen, men enno er det berre morgon. Den nye 
høglyse dagen kjem!
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Når Jesus er Herre mellom oss lærer me koss me kan samar-
beida og gjera ting saman for å oppnå meir enn summen 
av det me kan gjera kvar for oss.

Når me held fast på profetordet er me menneske som ber på dei 
same draumane, eig same tru og håp og er drivne av kjærleiken, og 
saman arbeider på å verkeleggjera Guds eigen store draum: 
nyskapa heile verda og føra ho fram til herleg fullending.
  
Synd lagar skilje mellom menneske, Jesus forsonar dei.
I verda går alt i stykke og vert oppdelt og fragmentert,
Men Jesus fører folk saman i tette og varme fellesskap.
Jesus byggjer si forsamling slik han vil ha henne:
At Gud skal få sin veg med paktsfolket sitt
Så me audmjukt lever i Guds nærvær
Og har eit brennande ønskje om å gje Gud det Gud vil ha!
Det profetiske ordet skildrar det fellesskapet Jesus skaper:
Eit paktsfolk som syner trufast kjærleik og praktiserer lojalitet i alle 
deira mellommenneskelege forhold.
Eit folk som er gode og miskunnsame.
Eit folk som er fredsskaparar, og ikkje yppar til strid!
Eit folk som talar sanning på ein kjærleg måte.
Eit fellesskap som er kjenneteikna av rein glede og lukke
  

Profetisk lovsong
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Det profetiske ordet fortel at Gud gjenreiser eit heilagt folk
Eit folk som er annleis og skil seg ut 
- frå dei religiøse og sekulære samfunna i vår tid!
Eit folk som skil seg ut i god meining! 
- ikkje eit folk som skil seg ut fordi dei er tåpelege eller rare, 
men eit folk som er vise, snille, glade og gode.
Eit folk i skinnande reinleik og eit godt liv.
Eit heilagt folk som er kjenneteikna av Guds heilage nærvær 
- og hans nådige kraftgjerningar!
Eit folk som er heilhjarta for Gud 
- og tener han med heile seg.
Eit folk som er fylt av Anden
- eit folk som alltid er tilgjengeleg for Anden 
til å verka gjennom dei
- eit folk som let seg leia av Anden i kvardagen
- eit folk som tek Guds kraft med seg i kvardagen
på arbeidsplassar, studieplassar, nabolag, butikk og på gata
- eit folk som demonstrerer det overnaturlege kjærleikslivet
Og viser menneske vegen til Gud – gjennom Jesus Kristus.
  
Jesus Kristus har makt til å omskapa menneske!
Jesus Kristus har makt til å frelsa menneske!
Jesus Kristus har makt til å løysa menneske!
Jesus Kristus har makt til å forandra menneske!
Jesus Kristus har makt til å gjera oss til nye menneske!
  
Jesus har gjort under i mitt liv!
Jesus kan gjera under for alle menneske!
Når me held fast på profetordet har me håp om endring
- for oss sjølve og alle andre!

ERLiNG THU 

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 stjernehimmelen. Abraham 
så, og fornemmet 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!
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Tro, 
substans, 

bevis

Tro er viktig
Bibelen gir oss flere grunner til hvor-
for troen er så viktig. Paulus skrev at 
”med hjertet tror vi så vi blir rettferdige 
for Gud.” (Romerne 10:6-10) Tro er en 
forutsetning for frelsen! Guds ord slår 
også fast at den rettferdige skal leve 
ved tro” (Romerne 1.17) Ja, uten tro er 
det faktisk umulig å være til glede for 
Gud. (Hebr.11.6) Samtidig er troen en 
gave, ikke noe vi produserer selv. ”For 
av nåde er dere frelst, ved tro. Det er 
ikke deres eget verk, men Guds gave.” 
(Efeserne 2.8) Så hvordan kan jeg leve i 
tro? Hvordan kan jeg ha visshet om det 
Gud har sagt? Hvordan kan Guds ord 
få prege mine forventninger og oppfat-
ninger? I denne artikkelen håper jeg å 
kaste lys over disse tingene. Mest av 
alt ønsker jeg at du skal forstå at tro 
er enkelt! Når vi må tro for å være til 
glede for Gud, da forstår vi at tro er 
enkelt. Og at det er for alle.

Hva er tro? 
For å forklare hva tro er, skal vi ta utgangs-
punkt i det Bibelen sier i Hebreerbrevet 

11.1. I en norsk bibeloversettelse står det at 
”Troen er et pant på det vi håper, et bevis for 
det vi ikke ser.” Den engelske King James 
oversettelsen sier det slik (oversatt): ”Tro 
er substansen av ting vi håper på, beviset 
på ting vi ikke kan se.” Høres litt rart ut? 
La oss se nærmere på hva Bibelen legger i 
ordene: ”tro”, ”substans», ”ting”, ”håp” 
og ”bevis”:

tro. Bibelen gjør det enkelt for oss, 
som her i Hebreerne 11.1. Det er ikke 
fordi Gud tror vi er dumme, men 
fordi denne sannheten er så viktig at 
Gud vil at alle skal kunne skjønne det! 
”Tro” i bibelsk forstand er en abso-
lutt overbevisning. Ikke 80 eller 90 %, 
men 100 % sikkerhet. Når du tror, slik 
Bibelen mener det, finnes det ingen 
tvil. Overbevisningen skyldes din til-
lit til noe du har hørt noen si. Så hver 
gang du finner ordet ”tro” i det nye 
testamentet så betyr det tro på noe 
som noen har sagt. Og her er nøkkelen 
til tro! Tro har å gjøre med å høre. Du 
hører noen som sier noe, og du tror det 
de sier fordi du har tillit til den som 

snakker. La meg ta et eksempel: Når jeg 
setter meg på et fly, og jeg hører piloten 
si at dette flyet skal gå til den eller den 
destinasjonen, så tror jeg det han sier. 
Jeg stoler på ham enda jeg ikke kan se 
ham. Slik er også bibelsk tro. 

substans. Hebreerne 11.1 sier vide-
re at troen er ”substansen” av ting vi 
håper på. ”Substans” betyr blant annet 
noe som står under noe annet. Det er 
tingens grunnlag eller fundament, som 
grunnmuren under et hus. At troen er 
en ”substans” gir oss sikkerhet! Det 
er noe trygt og sterkt. I Hebreerne 1.3 
kalles Jesus selv for Guds ”substans”. 
Han er ”utstrålingen av Guds herlig-
het og bilde på hans vesen”. Du kan 
ikke se Gud, men Jesus sa: ”Den som 
har sett meg har sett Far” (Joh.14:9). 
Jesus er erfaringen av Gud. Du kunne 
ta på Jesus, og gjennom det erfare at 
Gud var virkelig. Tro er ikke å krysse 
fingrene og håpe hardt på at noe fin-
nes på ordentlig. Nei, tro er å forholde 
seg til virkeligheten slik du vet at den 
er! Ordet ”substans” kan i denne sam-
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menhengen også bety skjøte eller eien-
domsdokument. Et skjøte er ord på et 
ark, men eier du skjøtet, eier du også 
huset eller eiendommen skjøtet gjelder 
for. Har du skjøtet så har du også i vir-
keligheten det som skjøtet beskriver. 
Jeg eier selv et hus, og jeg har en ”sub-
stans” – et ark med mitt og min kones 
navn på, som beviser at huset tilhører 
meg og ingen andre. Dokumentet bevi-
ser mitt eierskap, grunnlaget for min 
rettighet, og beviser derfor en virke-
lighet jeg kan leve i og erfare her og 
nå. Slik virker også troen! Troen er din 
virkelighet. Du trenger ikke å bekymre 
deg for din tro, og lure på om det vil 
virke. Nei, det er ekte, ordet fra Gud er 
”substans”, det er garantert. Dette er 
både fantastisk og enkelt! 

ting. Hebreerne 11:1 fortsetter med 
at tro er substansen av ting vi håper. 
Grunntekstordet for ”ting” betyr bare 
rett og slett ting. Tro handler altså om 
det som virkelig eksisterer. Vi kan ikke 
se Gud, men han eksisterer virkelige, 
han er nærværende overalt, han finnes! 

Gud er nærmere deg enn menneskene 
omkring deg. Jesus sa i Markus 11.24 
”Alt det dere ber om i bønnene deres 
- tro at dere har fått det, og dere skal 
få det.” Menneskelig fornuft vil si at 
det vi har bedt om, men ikke sett, det 
finnes ikke enda. Men Gud sier at det 
gjør det. Vi kan enda ikke se det eller ta 
på det, men det er likevel virkelig. Tro 
at du har fått det. Vår respons til dette 
blir ”Far, jeg tror at du allerede har gitt 
meg dette. Takk, Herre. Jeg tar imot.” 
Vi ser at dette også er knyttet til det å 
høre. For når vi tror og tar imot, gjør 
vi det vi har hørt at Jesus sa vi skulle 
gjøre. Vi ”hører” han sier i Markus 11, 
og vi gjør etter det fordi vi tror. Men jeg 
har jo ikke fått bønnesvaret mitt enda, 
sier du kanskje. Men Jesus sier at du 
har fått det selv om du ikke kan se det 
enda. Tro er likevel ikke en tryllefor-
mel som skaffer deg alt det du ønsker 
deg. Du kan ikke si: ”Jeg ønsker meg 
en Ferrari! Å, jeg kan se den for meg!” 
Det er ikke tro. Tro har å gjøre med å 
høre hva Gud vil for deg. Og når du 
har hørt hva Gud vil, da er det allerede 

virkelighet. Fordi Gud har talt til deg, 
vet du at det er virkelig. Da trenger du 
ikke fortsette å tigge Gud, for da vet du 
at du har fått det.

Håp. Tro er substansen av ting du 
håper på. Ordet ”håp” er veldig vik-
tig. Mange av oss har håp, men det er 
ikke nødvendigvis bibelsk håp. Wales 
sitt rugbylag var best i verden på 70 og 
80-tallet. De vant alltid. Men nå har tin-
gene forandret seg, og laget er ikke like 
bra. Før en kamp sier vi nå: ”Jeg håper 
de vinner i dag”. Når vi sier at vi håper 
er det med en følelse av at utfallet er 
usikkert. Vi kan finne på å si at vi håper 
at ”vi skal ha nok til å betale husleien”, 
at ”vi håper at Gud skal velsigne oss 
når vi gir tiende”, at ”vi håper at vi skal 
bli gift”, og så videre. Det er ikke synd 
å tenke slik, men dette er ikke Bibelens 
håp, det er bare et naturlig håp. Slik er 
det ikke med håpet som Bibelen snak-
ker om. Det er helt annerledes. Håpet 
hjelper deg i din tro. Bibelens håp er 
en sikker forventning om at alle ting 
vil skje slik Gud har sagt. Det er ikke 

Og her er nøkkelen til tro! Tro har å gjøre med å høre. Du hører noen som 
sier noe, og du tror det de sier fordi du har tillit til den som snakker.
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tvil i et bibelsk håp. Se på hva Paulus 
skriver i Romerbrevet 4:18-22. I vers 18 
står det: ”Selv om alt håp var ute, holdt 
Abraham fast på håpet og trodde, og 
derfor ble han far til mange folkeslag, 
som det var sagt ham…”  Abraham var 
75 år gammel, og gift med Sara som var 
65 år. De kunne ikke få barn, men så 
begynte Gud å tale til dem. Nøkkelen 
til troen finner vi her; det at Gud talte. 
Men Gud sa noe som var umulig, og 
det er jo faktisk en god ting for troen. 
Det er når Gud taler om det umulige 
at du trenger å tro! Bibelen beskriver 
selv i teksten at ”alt håp var ute”. 
Kanskje du har slike håpløse situasjo-
ner hvor ting virker umulig? Abraham 
og andre troens helter var akkurat som 
oss. Likevel står det at når alt håp var 
ute holdt Abraham fast på håpet! Slik 
er det bibelske håpet: Jeg vet at det 
Gud har sagt vil skje, men jeg vet ikke 
når. Håpet hjalp Abraham til å holde 
fast på troen.  Troen gjør at du kan si 
at det Gud har talt vil skje nå. Troen 
bringer forventingen om oppfyllelsen 
av Guds løfte inn i nåtid. Slik var det 
med Abraham. Selv om han ventet i 25 
år var det ikke slik at han startet med 
stor tro og forventning, men etter hvert 

så mistet han det mer og mer. Nei, han 
startet ut med et håp, og troen ble 
virksom. Etter hvert som årene gikk, 
sa troen ”det skal skje nå”. Abraham 
ble sterk i troen! Han ble sterkere år for 
år selv om han enda ikke så oppfyllel-
sen. Bibelsk håp gjør deg sterkere, og 
vil gjøre troen virksom. Det er på den 
måten du er ment å fungere.

bevis. Tro er substansen av ting vi 
håper på, beviset på ting vi ikke kan se. 
Bevis er avgjørende i en hvilken som 
helst rettssak. Beviset avgjør spørsmål 
om noen er skyldig eller ikke skyldig, 
om noe er rett eller galt. Jeg liker en 
tv-serie som heter CSI. Den handler 
om hvordan et kriminalteknisk team 
driver med åstedsgransking og samler 
tekniske bevis. Det de leter etter kan 
være mikroskopiske spor av blod eller 
noen hårstrå. Men når de har et bevis, 
for eksempel gjerningsmannens DNA, 
kan de få rette vedkommende dømt – 
selv om personen nektet all skyld. Det 
ordet Bibelen bruker for «bevis» her 
er akkurat det samme. Et bevis virker 
på to måter. For det første overbeviser 
det meg om fakta i saken. Dessuten 
tilbakeviser det anklager mot meg. 

Uansett hva anklageren sier, så har du 
bevis som sikrer din sak. Forestill deg 
at djevelen kommer for å anklage deg: 
”Det gale du gjorde der, det vil ikke 
Gud tilgi. Den sykdommen som har 
vart så lenge, Gud vil ikke helbrede. 
Vanskelighetene du opplever i famili-
en, Gud vil ikke løse det.” På så mange 
måter kan anklagene komme mot deg 
– men du kan holde fram troens bevis. 
Og beviset motsier anklagene, og for-
varer sannheten. Sannheten finner vi i 
Guds ord, i Guds person, karakter og 
natur. Når du kjenner sannheten kan 
du befale anklageren å være stille! Du 
har beviset som avgjør alt!

Konklusjon
Tro er altså full visshet om det du har hørt, 
et grunnlag og en sikker garanti for det som 
er virkelig, et trygt håp som ikke tviler, og 
selve beviset som avklarer en hver situa-
sjon. Tro er enkelt, for uten tro kan ingen 
bli frelst, ingen kan være til glede for Gud, 
og ingen kan leve som rettferdig. Tro hand-
ler om dette: Gud har sagt det, derfor tror 
jeg det, og dermed er saken klar!

n Roger Aubrey  
Oversatt og redigert av Stein Ørnhaug. 

Et bevis virker på to måter. For det første overbeviser det meg om 
fakta i saken. Dessuten tilbakeviser det anklager mot meg. Uansett hva 
anklageren sier, så har du bevis som sikrer din sak.
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Under en konferanse i Ber-
gen våren 2004 kom det et 
profetisk ord til det britiske 
ektepar, Keri og Carol Jones. 
Beskjeden var klar: Reis til 
Cuba! Gud ville lede dem til 
rette kontaktperson når de 
kom dit. De hadde aldri vært 
på Cuba før, men begynte 
straks å planlegge reisen. 
Når Gud talte så konkret var 
det bare å pakke kofferten! 

Språkkurs og spaserturer 
Mange venner samlet inn penger 
som de skulle ha med seg for å  

 
 
 
kunne møte eventuelle behov 
der. Ettersom Keri og Carol ver-
ken kunne språket eller kjente øya 
bestemte de seg for å melde seg 
på et ukelangt språkkurs da de 
ankom hovedstaden Havana. Hver 
formiddag gikk de på kurs for å 
lære spansk, og hver ettermiddag 
trasket de rundt i gatene i forvent-
ning om at Gud skulle lede dem 
til rette vedkommende. Det var i 
august måned og varmen på Cuba 
var kvelende. 
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Reis til C
uba!



Fisk på ruta 
Dagene gikk uten at noe spesielt skjed-
de. Nå begynte det virkelig å haste med 
å treffe noen! Siste dagen før hjemrei-
sen var de igjen ute for å spasere. Like 
utenfor hotellet fikk de plutselig øye på 
en bil med et fiskesymbol i vinduet. Et 
høyst uvanlig syn i kommunistlandet 
Cuba. De gikk bort for å undersøke. 
Jo, ganske riktig. Bilen viste seg å til-
høre en kristen dame. Da hun hørte 
om deres ærende ga hun dem navn og 
adresse til biskopen i Metodistkirken 
på Cuba. Kvinnen var sikker på at 
det var ham de måtte treffe. Snart var 
biskopen kontaktet, og en avtale klar til 
samme kveld kl. 18.00.

Ferdiglagt gjerning 
Biskop Richardo Pereira skulle reist 
av gårde til en annen kant av landet 

sammen morgen, men Den hellige ånd 
hindret ham fra å reise. Biskopen for-
stod ikke hvorfor, men stolte på Guds 
ledelse, og ble værende i hovedstaden. 
Samme ettermiddag fikk han telefon-
henvendelsen. Da de traff hverandre 
kjente Keri og Carol straks en hjerte-
knytning med biskopen og hans kone 
Maritza. Biskopen fortalte hvordan 
tusener av mennesker nylig hadde 
blitt frelst og lagt til menigheten. Keri 
og Carol fortalte sin historie, og spurte 
om hva de kunne hjelpe dem med. 
Biskopen fortalte at det de trengte 
mest nå var en bil. For flere år siden 
hadde søkt om tillatelse til å kjøpe en, 
men i den lange ventetiden hadde de 
oppsparte pengene måttet gå til andre 
behov. Nå hadde de fått tillatelsen, men 
sto uten penger. Keri og Carol skjønte 
at dette var et behov Gud ville at de 
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skulle dekke. De åpnet pengevesken, 
og ba en av de økonomiansvarlige om 
å telle opp pengene. Beløpet de nevnte 
at bilen kostet var akkurat det samme 
som det de hadde med seg i vesken! 

Himmelske konsekvenser 
Dette møtet, så fantastisk tilrettelagt av 
Gud, ble en døråpner for mange besø-
kende team av kristne fra Storbritannia 
og Canada. Mange har kommet for å 
oppmuntre og utruste menigheten på 
Cuba, og har rapportert tilbake om 
frelse, helbredelser og dåp i Den hel-
lige ånd. Økonomisk støtte er også gitt 
på forskjellige områder. Blant annet er 
den første bibelskolen siden revolusjo-
nen i 1950 blitt startet. Viktig under-
visningsmateriell er blitt oversatt til 

spansk, og hundrevis av pastorer har 
fått undervisning og trening. En grun-
digere forståelse av Guds rike brer 
seg blant de kristne. Cubanerne har 
fått en opplevelse av å være en del av 
Guds verdensvide familie; at de har 
brødre og søstre rundt om i verden 
som verdsetter dem og ber for dem. 
Støtten har også vært gjensidig. Biskop 
Pareira og andre medarbeidere besøkt 
flere internasjonale lederkonferanser i 
Storbritannia og gitt sterke vitnesbyrd 
om hva Gud gjør på Cuba. Når Gud tas 
på ordet er alt mulig!

n Bethan Erlenbach Jones 
folk@krinet.no

Koordinator for Ministries Without Borders 
www.ministrieswithoutborders.com
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Det nye ressurssenteret  
på Core klart til bruk

Etter vel ett års byggetid står 
Core-senteret på Mindoro, 
Filippinene klart til bruk. 
Flerbrukssenteret er forventet 
å få stor betydning både for 
lokalbefolkningen på øya og for 
misjonsinnsats i Asia. Bak pro-
sjektet står Ministries Without 
Borders Philippines (MWBPI) 
under ledelse av Noralv og Tone 
Askeland. 

Et senter for velsignelse
– Formålet med senteret vil være å 
uttrykke Guds godhet overfor lokalbe-
folkningen på øya, og å utruste mange 
kristne arbeidere til effektiv tjeneste 
for Gud. Vi ligger strategisk til i Asia, 
og målgruppene vil først og fremst 
være kristne ledere og misjonærer fra 
Filippinene, Kina, Vietnam, Malaysia 
og andre land i Sør-Øst Asia, forklarer 
Noralv Askeland. – En annen viktig 
gruppe vil være kristne filippinere som 

jobber i utlandet. Millioner av arbeide-
re pendler til utlandet på jobboppdrag. 
Bare i Saudi Arabia arbeider 2 millioner 
filippinere. Veldig mange har arbeid 
i land som er lukket for tradisjonell 
misjon. Filippinere er ansett som gode 
arbeidsfolk, og er ettertraktet. Mange 
av de kristne blant dem får mulighet 
til å være Guds berøring til mennesker 
de møter. Trening og utrustning vil 
istandsette dem enda bedre til å vinne 
mennesker.

Et viktig møtepunkt
Core-senteret vil også fungere som et 
leirsted for ungdom. Filippinsk ung-
dom vil kunne møte ungdommer fra 
flere andre land, bli utrustet som disi-
pler av Jesus, og oppleve det fantas-
tiske tverrkulturelle fellesskapet i Den 
hellige ånd. Det er dessuten kontor-
fasiliteter for lokale landsbypastorer 
slik at de kan møtes, planlegge og få 
gjort nødvendige administrasjons-
oppgaver. Mange arbeider i landsbyer 
der de fleste er analfabeter. På det nye 

senteret skal vi ha utstyr slik at bibelen 
og ulik undervisning blir tilgjengelig 
for dem som ikke kan lese. Med MP3 
spillere kan de lese bibelen på sitt eget 
lokalspråk, uten å kunne lese. Det kom-
mer til å bli et yrende liv på det nye res-
surssenteret. Seminarer og konferanser 
vil bli arrangert for å gi aktuell under-
visning til ledere fra flere verdensdeler. 
De vil treffes og dra nytte av hveran-
dres utrustning og erfaring. Ledere fra 
Vesten kan få del i den asiatiske kirkens 
opplevelse med Guds kraft midt i lidel-
se og forfølgelse. Asiatiske ledere vil bli 
eksponert for kulturforskjeller som vil 
utvide forståelsen for tverrkulturell 
kommunikasjon og misjon. 

Betjening av frontkjempere
Rekreasjon og hvile er et annet viktig 
område. Gjennom regelmessige besøk 
til menigheter i mange land kommer 
man i kontakt med kristne som blir for-
fulgt. Lederne står da, mer enn noen, 
under et konstant press. – Jeg ønsker å 
kunne gi noen av dem en anledning til 
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å få et avbrekk fra den daglige belast-
ningen. På Core kan de og familiene 
deres få en sårt tiltrengt pause. De kan 
ta del i treningen og få ladet batteriene. 
I de vakre omgivelsene på Mindoro 
kan de oppleve fred og ro, og bli for-
nyet og forfrisket til ny innsats, forteller 
Askeland. 

En ressurs for øya
Lokalbefolkningen på Mindoro har 
allerede merket velsignelsen av det nye 
senteret. Førskolen har allerede vært i 
drift i flere måneder, og helsestasjonen 
har også vært i bruk. Et "øyeteam” med 
spesialister betjente nesten 700 pasien-
ter som fikk nye briller eller henvisning 
til videre behandling og operasjoner. 
Vi gjennomfører øyeoperasjoner for de 
som trenger det. Aktivitetene vil øke 
etter hvert som fødestuen kommer i 
funksjon. Foruten gratis fødselshjelp 
blir det tilbud om gratis svangerskaps-
kontroll, spedbarnskontroll og helse- og 
hygieneopplysning. Det vil bli gitt før-
stehjelp, råd og veiledning og hjelp til 

videre behandling i det offentlige hel-
seapparatet for dem som trenger det. 
Mange av Mangyanfolket vet ikke hvil-
ke rettigheter de har eller hvordan gå 
fram for å få helsehjelp. Det vil foregå 
et mangfoldig helseprogram til et titalls 
landsbyer ut fra senteret. Folk som ikke 
har råd til medisin kan komme med 
resepten og få rekvisisjon til å kjøpe det 
de trenger på apoteket. Helsestasjonen 
vil også fungere som en enkel tannkli-
nikk der frivillige tannleger, både filip-
pinske og utenlandske, kommer tilrei-
sende og utfører gratis tannbehandling. 
Ved siden av klinikken blir det i løpet av 
de neste månedene bygget en arbeids-
stue. Her vil mange kvinner få mulighe-
ter til å bidra i familieøkonomien ved å 
lage husflidsprodukter for salg. De kan 
lære nye ferdigheter, og få støtte til å 
lage sine produkter. Det blir kursing i 
jordbruk, handel og håndverk.

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

Formålet med senteret 
vil være å uttrykke Guds 
godhet overfor lokalbe-
folkningen på øya, og å 
utruste mange kristne 
arbeidere til effektiv 
tjeneste for Gud.
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Jesu fotfolk  
på Mindoro

Rapport fra Bjørg Kristing i Bergen 
etter et besøk i oktober 2008.

Da vi kom til Core-senteret fikk 
vi treffe brødrene Sante og 
Ernie Vekwenyan. Begge er 

sentrale ledere i det voksende arbeidet 
blant de innfødte på Mindoro. Sammen 
med mange andre lokale ledere samar-
beider de med MWBPI om å forkynne 
evangeliet i landsbyene, og bygge opp 
sunne menigheter. I løpet av de siste 5 
årene har de plantet 23 menigheter. For 
å kunne besøke oss denne dagen måtte 
de krysse tre elver. To steder kunne 
de vasse, i det siste tilfellet brukte de 
skyssbåten, en uthulet trestamme med 
en bambusvinge, som kunne ta to pas-
sasjerer om gangen. Ellers har reisen 
gått til fots, dels langs elvebredder og 
dels på smale stier over sletter med 
mannshøy vegetasjon av gress og bus-
ker. Nærmere hovedveien byttet de til 
mer formelt antrekk, skjorte, bukse og 
sko. Posene med shorts og T-skjorte ble 
gjemt bort i det høye gresset. Siste delen 
av turen ble det mulig å benytte seg av 
motorisert transport. Da de endelig 
kom frem til var gjensynsgleden stor. 

Etter gjensidige hilsninger og litt prat 
så de to mennene seg rundt. De var på 

jakt etter en stikkontakt. Det gjaldt å 
få ladet mobiltelefonene mens sjansen 
var der, for ute i fjellandsbyene fin-
nes det ikke elektrisitet. Telefonen gir 
dem uvurderlig hjelp i arbeidet som 
tilsynsmenn for en rekke menigheter. 
Brødrene tilhører mangyanfolket som 
bor spredt i små landsbyer over hele 
øya. Bortsett fra ganske bra mobildek-
ningen har området beskjeden infra-
struktur, så de fleste av landsbyene 
kan bare nåes til fots. Det å kunne få 
gitt beskjeder via SMS har vært en stor 
hjelp for dem.

Det vrimlet av bygningsarbeidere på 
Core. Noen støpte trappetrinn, noen 
snekret dører og vinduer. En lastebil 
fullastet med sementsekker var nett-
opp ankommet. Snart begynte 10 – 12 
arbeidere det møysommelige arbeidet 
med å bære alle sekkene fra bilen inn 
i lagerskuret. De balanserte de støvete 
og blytunge sekkene på hodet. Det var 
steikende hett, og svetten silte fra de 
seige kroppene. Fra bygningen nær-
mest veien hørtes barnesang. Det var 
fra den nye førskolen som allerede var 
ferdig og tatt i bruk. Andre bygninger 
var på ulike nivåer i byggeprosessen.

Sante og Ernie var takknemlige 
for samarbeidet med Noralv og Tone 

i MWBPI. De så også fram til at det 
nye treningssenteret skulle stå ferdig 
med tilgang til flere viktige ressurser.  
Både kontorarbeidsplasser, datamaski-
ner, lydutstyr, kopimaskiner og annet 
kontorutstyr vil gjøre det mulig å lage 
undervisningsmateriell og lydopptak 
med undervisning for de som ikke kan 
lese. Her vil de og de andre medarbei-
derne også kunne treffe andre pastorer 
og misjonærer, og kunne delta på semi-
narer og konferanser. Core-senteret vil 
bli av uvurderlig betydning for den 
vakre øya. Det er et privilegium å 
kunne delta i et arbeid som gir så mye 
og gode frukter. 

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

Ønsker du å bidra til  
driften av senteret, kan 
du sende din gave til:

Kontonr. 363252 58033
Kristent Nettverk
Postboks 3180 Årstad
5829 Bergen
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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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Gud gir håp og trøst

”Velsignet er de som sørger, for 
de skal trøstes”, sa Jesus til sine 
disipler. Livet fører med seg 
sorg. Men den som bærer sor-
gen til Gud får en unik erfaring 
av omsorg og trøst som overgår 
all forstand. Vi trenger å ha et 
perspektiv på tilværelsen som 
går langt ut over dette livet; det 
venter oss en evig og herlig arv 
hjemme hos Herren.

Rettferdighet, fred og glede preger livet 
der Jesus får være Herre. Men livet 
med Jesus er ikke bare en medvindssei-
las. Ingen av oss blir spart for sorg og 
motgang; vi møter alle reelle vansker 
i livet. Vonde ting skjer. Mennesker 
som vi har kjær sliter med langvarige 
sykdommer som reduserer livskva-
liteten deres. Vi ber for dem fordi vi 
vet at Gud ønsker å helbrede, men de 
blir ikke friske. Sykdommen fortset-
ter å kreve sitt. Noen dør i alt for ung 
alder på grunn av sykdom eller kan-
skje ulykke. De som er igjen kjenner på 
et tap som kanskje nesten ikke er til å 
bære. Andre igjen opplever smerte og 
sorg som andre mennesker har påført 

dem. Svik kan gi dype sår, særlig om 
det oppleves fra noen som stod nær, 
som en ektefelle eller foreldre. Livet 
kan føre med seg mye sorg og smerte. 
Hva sier Gud til oss når vonde og van-
skelige ting skjer? 

Gud er trøsteren
Jesus er rask til å slå fast at de som 
opplever sorg også skal oppleve trøst. 
Paulus fikk ta imot denne trøsten. Etter 
å ha lidd for evangeliet i Asia skriver 
han til korinterne: ”Lovet være Gud, vår 
Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på 
miskunn, den Gud som gir all trøst! Han 
trøster oss i all vår nød, for at vi skal kunne 
trøste dem som er i nød, med den trøst vi 
selv får av Gud.”( 2.Kor.1:3-4) Gud er den 
som gir all trøst og som trøster oss i all 
vår nød. Han kan gi fullkommen hjelp 
fordi Jesus, vår øversteprest, er prøvet i 
alle ting og vet godt hva sorg og smerte 
er. Som barn ble han forsøkt myrdet, og 
måtte rømme som flyktning til frem-
med land. Mye tyder på at faren døde 
da han var barn eller ungdom. Han ble 
forkastet, og forsøkt drept av folkene i 
landsbyen der han vokste opp. Hans 
egne brødre trodde ikke på ham. Han 
ble forrådt av en av sine nære medar-
beidere, Judas. I Getsemane, når han 

var grepet av angst og gru, opplevde 
han ensomheten i at selv hans tre nær-
meste disipler og venner, Peter, Jakob 
og Johannes, ikke orket å be sammen 
med ham. Like etter stakk alle tolv av 
fra ham. Det var bare timer etter at de 
har brutt brødet sammen, og de hadde 
satt sterke ord på pakten mellom dem. 
Og så, idet han ble henrettet som en 
ussel kriminell, lød ropet: ”Min Far, 
min Far, hvorfor har du forlatt meg!” 
Han måtte lide den fortaptes død på 
våre vegne. Så Jesus vet hva lidelse er! 
Derfor kan han også identifisere seg 
med oss, ikke bare fordi han er allvi-
tende Gud, men fordi han selv har vært 
der, midt i all lidelse! Og han går i for-
bønn for oss, sier Bibelen: ”Derfor kan 
han også fullt og helt frelse dem som kom-
mer til Gud ved ham, fordi han alltid lever 
og går i forbønn for dem.”( Hebr.7:25) 
Jesus ber for oss! Derfor er det at vi 
kan erfare trøst i sorgen: Jesus har selv 
erfart all smerte, og han går i forbønn 
for oss. 

Vi forstår stykkevis
Når vonde og vanskelige ting skjer 
dukker det lett opp påtrengende spørs-
mål. Vi føler behov for å forstå hvorfor 
ting skjer, behov for å få forklaringer vi 
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kan leve med. Vi søker svar i Bibelen. 
Og Guds ord vil gi svar på mange ting. 
Likevel kan man sitte igjen med ting 
som ikke er til å begripe. Paulus, som 
uten tvil var en mann med dyp kjenn-
skap til Gud, måtte selv erkjenne at ”nå 
forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne 
fullt ut.” (1.Kor.13:12) Her i livet forstår 
vi alle stykkevis. Det er erfaringer og 
hendelser som Gud har valgt ikke å for-
klare for oss. Det finnes spørsmål som 
Gud ikke gir oss svar på nå. Da det hel-
ler ikke lurt av oss å dvele ved disse 
tingene. Vi vet nok om Guds omsorg 
og trofasthet til å stole på ham.

Når spørsmål blir uviktige
Kanskje Herren vil gi oss full forkla-
ring på alle ting når vi kommer hjem 
til ham. Eller kanskje en hel del av de 
spørsmål vi nå grubler på vil oppleves 
uviktige når vi først er der. Den som i 
ung alder døde i troen på Jesus, spør 
neppe Herren: ”Hvorfor lot du dette 
skje, Herre?” Nei, han ser inn i Jesus 
ansikt, og fylles med tilfredshet og 
glede. Han faller på sine knær sammen 
med skarer av andre framfor tronen, og 
tilber inderlig. Lengter han tilbake? Nei, 
hvorfor skulle han det? Løpet er full-
ført. Han har seiret, kommet sammen 

med Kristus, og som Paulus skriver, det 
er ”så mye, mye bedre” (Fil.1:23)

Himmelen er vårt hjem
Vårt egentlige fedreland er i himmelen. 
Her på jorden er vi fremmede og hjem-
løse, sier Bibelen (Hebr.11:13). Selv om 
vi er i verden, er vi ikke av verden. Og 
vårt liv på jorden er kort, uansett om 
vi blir 25 eller 88 år gamle. For, som 
Paulus sier: ”Det synlige (det jordiske) tar 
slutt, det usynlige (det himmelske) er evig” 
(2.Kor.4:18). I Guds evige perspektiv er 
livet på jorden uansett kort! Men vi er 
bestemt til å leve evig med Herren i en 
bolig han har gjort i stand for oss. Der 
skal vi ha del i hans herlighet, og alt 
som fører til fall og all sorg er borte. 
Slik forklarer Paulus det: ”Deretter skal 
vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, 
sammen med dem bli rykket opp i skyene, 
i luften, for å møte Herren. Og så skal vi 
være sammen med Herren for alltid. Trøst 
da hverandre med disse ord!”(1.Tess.4:17-
18) For en fantastisk trøst! Etter dette 
korte livet, med sine vansker og tunge 
ting, så skal vi være sammen med 
Herren for alltid. 

Om å lide for Jesus
Gud ønsker at vi skal være friske og at 

vi skal ha det godt! Likevel har han et 
annet perspektiv på lidelsen enn det vi 
har. Når Jesus for eksempel sier ”ikke et 
hårstrå på hodet skal dere miste” så er det 
lett å tenke at dette er et løfte om at vi 
ikke skal rammes av noe vondt. Men 
om vi ser på sammenhengen er det 
ikke det Jesus mener: ”Men dere skal bli 
angitt av foreldre og søsken, av slektninger 
og venner, og noen av dere skal bli drept. 
Og dere skal hates av alle for mitt navns 
skyld; men dere skal ikke miste et hår på 
hodet. Holder dere ut, skal dere nå fram til 
livet.”(Luk.21:16-19). Jesus sier: ”Noen 
av dere skal bli drept – men dere skal 
ikke miste et hår på hodet – dere skal 
nå fram til livet!” Om vi så blir drept 
for evangeliet, så har vi likevel ikke 
mistet et hår på hodet. Ingen ting er 
tapt, alt er vunnet! Dette er perspekti-
vet. Da møter vi vansker og lidelse med 
blikket festet på den herlige og evige 
framtiden som vi har hjemme hos Gud 
når dette korte livet er over!

n Per-Arne Gjerde 
per.arne.gjerde@kristent-fellesskap.no

Jesus er rask til å slå fast at de som opplever sorg 
også skal oppleve trøst.
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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

Alle  folkeslag  skal  bli  
Jesu  etterfolgere.

Jesu
s fr

e lste
 meg!

Joh 3:16, 
Efes. 2:18
2.kor 4:6 Gud bygger sin menighet!

Gud vil at alle m
ennesker skal bli fre lst!

JESUS har en pla n for livet m
itt. 

JESUS er veie
n, sannheten og

 livet. Veien 
til Gud

V il 
d u bl

i med ?Takk  G
ud  for gode  venner
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