Introduksjon

Underveis
Det emnet som deles innen kvinneorganisasjonene over hele verden for2019 er «Underveis til himmelen».

I brevet til filipperne skriver Paulus: «Men vi har vår borgerrett i himmelen» (Fil 3,20).
Emnet vil se på hvordan vår himmelske borgerrett påvirker måten vi lever på her på jorden og gir oss
retning og mening til livet vårt mens vi er underveis. Vi skal feire og fryde oss i våre ulike kulturer, men vi
understreker de tingene som forener oss. Alt handler om gudsrikets kultur og de åndelige verdier som vi
ser i Jesus.
Disse studiene er ment å være fleksible og gi rom for tilleggsmateriale som er relevant for din kultur og
kontekst.
Hvert av studiene inkluderer fire seksjoner som kan utforskes sammen med gruppen:
1. Hva Bibelen sier - hvor du spør: «Hva er det teksten i virkeligheten sier?»
Det er viktig at du leser Bibelen nøye og lar den tale til deg og lede innholdet i studiet.
2. Livet vårt i dag - tenk over spørsmål som for eksempel:
• Hva sier bibelavsnittet deg om livet ditt?
• Fremhever det noen samfunnsproblemer?
• Hvilke utfordringer er det i forhold til den måten du lever livet ditt på?
3. Spørsmål til samtale - avhengig av hvor du benytter studiet, kan du velge å bruke ett eller to
spørsmål som virker best egnet for deg eller be ulike grupper om å diskutere forskjellige synspunkter
og kanskje også, hvis det er tid til det, dele med andre det dere har snakket om.
4. Underveis til himmelen - dette er ment å gi deg noe du kan ta med deg og gjøre før dere
møtes neste gang.
* Hvis ikke det er sagt noe annet, er bibelhenvisningene hentet fra Bibel 2011.
Copyright © 2011 by http://www.biblica.com/ Biblica, Inc. ® Used by permission. All rights reserved worldwide
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Bibelstudium 1

Underveis – Himmelen er virkelig
Det foregår mer enn du tror!
Bibellesning – Joh 14,1-4
La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom.
Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?
Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg,
så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.

Hva Bibelen sier
Jesu ord er dyrebare for oss, men når det handler om himmelen, kan vi bli usikre på hva det dreier seg om.
Jesus forsto at vi kan føle oss usikre på hvordan livet kommer til å være etter at vi dør, og så sier han til
oss at vi ikke skal være urolige og at vi kan være sikre på at det finnes et sted vi skal reise til, hvis vi velger
å stole på ham, og det stedet er virkelig.
Himmelen er der Gud er, og Jesus beskriver den som et hus med mange rom. I oldtidens Midtøsten var
det slik at når sønner giftet seg, bygget de et tilbygg på farens hus for å bo der. Det er den type velkomst
det kommer til å bli for oss.
Himmelen er et sted vi kan komme til hvis vi er rettferdiggjort av nåde ved troen på Jesus og lever et
rettferdig liv. Livet må leves ærlig og ekte og skal ikke bare se fint ut utenpå.
«Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri
inn i himmelriket» (Matt 5,20).
Hvordan vi lever vårt liv på jorden har stor betydning: «Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal
komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje» (Matt 7,21).
Å oppdage Fars vilje og gjøre hans vilje er noe vi må begynne med nå.
Vi forstår at himmelen vil være veldig annerledes enn livet slik vi kjenner det. De ting som gjør livet vårt
vanskelig på jorden, slik som smerte, sorg og død, vil ikke være der. Det vil være bedre enn noe vi kan
tenke oss (Åp 21,4).
Himmelen er ikke bare en annen tid et annet sted. Det er mye kontakt mellom himmel og jord, og Bibelen
gir oss et begrenset innsyn.
Bibelen forteller oss at engler er aktivt involvert i vårt jordiske liv. Jesus sa at det er engler som passer på
barna (Matt 18,10), og det synes mulig at engler fremdeles vokter over oss etter at vi er blitt voksne:
«For han skal gi englene sine befaling om å bevare deg på alle dine veier» (Sal 91,11).
Livet vårt i dag
Tenk på tider i livet da du ble ledet til å gjøre eller ikke å gjøre noe, og når du ser tilbake, ser du hvor
katastrofalt det kunne ha blitt hvis du hadde valgt annerledes. Vi er ikke alene, men blir vernet om fra dag
til dag. Tillat deg selv å fryde deg over den nydelige tanken, vi blir passet på og ledet til å gjøre det rette.
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Bibelen forteller oss at det er mange ting vi ikke er klar over, og at selv når vi har hatt gjester på besøk,
kan det være at vi har hatt engler som gjester (Hebr 13,2).
Skaper ikke det en ide hos deg om hvor dyrebart livet ditt er for Gud? Det får oss til å forstå at måten vi
lever på, handler og responderer overfor Gud, er vesentlig for «engler» som vi ikke kjenner.
I 2 Kong 6,8-18 er det en forunderlig beretning om fiendestyrker som ble sendt for å ta Elisja til fange, og
det så ut som at Israels hær ikke var sterke nok. Men Gud åpnet øynene til Elisjas tjener for de usynlige
himmelske hærstyrker som omga dem. Vi er ikke alltid klar over den støtten vi har rundt oss hver dag.
Himmelens hærstyrker er virkelige og på vår side.

Spørsmål til samtale
1. Hvorfor føler du at vi er nølende når vi snakker om himmelen?
2. Kan du huske ganger da du på en særlig måte har kjent at du har vært vernet om?
3. Hva føler du ved tanken på at Guds engler er nær deg?
Underveis til himmelen
Når du møter en utfordring denne uken, så be Gud om å åpenbare sin hensikt og plan i den situasjonen,
idet du kan stole på at «han skal gi englene sine befaling om å bevare deg på alle dine veier».

Oberst Chris Webb – IHK, fra det britiske territoriet (har gjort tjeneste i Storbritannia, Papua New Guinea og
arbeider nå ved Senter for åndelig livs utvikling).
Som sekretær for Åndelig livs utvikling, er jeg veldig opptatt av at mennesker skal fryde seg mens de
er her på jorden over alle rikdommene i Guds kjærlighet, Jesu eksempel og kraften
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Bibelstudium 1

Underveis – Himmelens offer
Bibellesning – Hebr 9,26-28
slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang
komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.
(vers 28)
Hva Bibelen sier
Brevet til hebreerne minner oss om hvordan blodet fra et dyr ble brukt i forbindelse med forsoning. En
gang i året på den tiende dagen i den syvende måneden, på forsoningsdagen, gikk øverstepresten inn i det
aller helligste og stenket offerblod som soning for folkets synd. Før øverstepresten startet sine prestelige
plikter, renset han seg selv gjennom et fullt kroppsbad for så å bli kledd i hvitt tøy som symbol på renhet.
Øversteprestene bar fram offer som ikke kunne ta bort synder: «For blodet av okser og bukker kan umulig
ta bort synder» (Hebr 10.4). Mennesket hadde ikke åpen adgang til Gud og fellesskap med ham før
forsoningen hadde skjedd ved Jesus.
Gud viste sin uendelige kjærlighet til menneskeheten ved å gi Jesus som offer: «For så høyt har Gud elsket
verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv»
(Joh 3,16).
Ofringen har skjedd, men vi behøver tro: «La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne
barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid» (Hebr 4,16).
Livet vårt i dag
Offer betyr rett og slett å oppgi noe verdifullt for å foreta en revurdering. Jesus ofret livet sitt som soning
for våre synder. Som vår øversteprest gikk han inn i det aller helligste, den allmektige Guds tronsal, og
gjorde opp saken én gang for alle.
Jesu offer brakte frelse til hele verden. «Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele
verdens» (1 Joh 2,2).
Jesu død har:
 Renset oss og satt oss fri fra syndens bånd
 Gitt oss fri adgang til å komme fram for Guds trone med frimodighet
 Forsont oss til fullt fellesskap med Gud
 Satt oss fri fra skyld og fordømmelse. Halleluja!
Som kristne vet vi at å gi avkall på / ofre noe, ikke er et konsept som alle i virkeligheten gleder seg over,
men gjennom sitt liv ga Jesus oss et eksempel. Offer innebærer å gi avkall på vår syndige levemåte og leve
et hellig liv.
For å bli lik Jesus, må vi være villige til å gi avkall på alt som kan hindre oss fra å eie det evige livet:
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blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente,
holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk

på ham som holdt uten slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse» (Hebr 12,2-3).
Derfor, siden Jesus har ofret for at vi skal ha et evig liv i himmelen, kan vi kvitte oss med synden og «komme
fram med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjertet renset for vond samvittighet og kroppen badet i rent
vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, er trofast. La oss ha omtanke for
hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten
vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen
nærmer seg» (Hebr 10,22-25).
Men hvis du opplever forfølgelser eller vanskeligheter på grunn av din tro på Kristus, uansett hva utfordringen
består i, ikke gi opp! «De trengslene vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som
veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig»
(2 Kor 4,17-18).
Spørsmål til samtale
1. Fortell andre om vanskelige ting som du har gitt avkall på på grunn av troen din.
2. På hvilke praktiske måter kan du vise din uselviske kjærlighet til andre?
3. Hvordan kan du gi deg selv som et levende offer til Gud?
Underveis til himmelen
 Sett av tid til bønn for ufrelste mennesker rundt deg.
 Tenk på noen som er i behov av din hjelp enten åndelig eller materielt.
 Fortell noen om Jesu kjærlighet.

Kaptein Loveth Onuorah – IHK, fra Nigeria territorium
Jesus ofret alt for å frelse meg, og derfor vil jeg ikke holde noe tilbake, men ofre alt som er av meg til ham.
Mitt hovedmål er å benytte enhver anledning til å fortelle noen om Jesu kjærlighet.
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Bibelstudium 3

Underveis – Himmelsk statsborgerskap
Bibellesning – Fil 3, 7-12
Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap.
Ja, jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt.
For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne
Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir,
men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus.
Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse,
får del i hans lidelser og blir ham lik når jeg dør som han –
måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde!
Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen,
men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.
Hva Bibelen sier
Paulus skriver dette brevet når han har vært i fengsel eller sittet i husarrest i nesten fire år, først i Cæsarea
og deretter i Roma. Å snakke om å miste alt, er ikke bare teori for ham, men sann virkelighet. Filippi var en
romersk koloni hvor romersk lov, kultur og tradisjon var etablert, og som både jødisk og romersk borger
visste Paulus selv hva folk kunne tjene på det. Så det er en sterk sammenligning og parallell når Paulus ikke
anerkjenner noen av disse fordelene eller rettighetene. I stedet gir han bevisst avkall på og kaster dem fra
seg i forhold til det å ha et himmelsk statsborgerskap. Alt annet ville føre til fortapelse. Paulus skriver:
«Mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelse er deres mål» (Fil 3,18-19).
De fleste ikke-jødiske mottakerne av brevet hans – «alle Guds hellige i Kristus Jesus i Filippi» – kjente godt
alvorlig lidelse og visste hva de måtte oppgi for å følge Kristus. Det unge kristne fellesskapet i byen Filippi
i Makedonia var det første kristne felleskapet i Europa, og på den tiden hadde de opplevd kontinuerlig
forfølgelse. Det hadde vært en 12 år lang reise fylt med prøvelser og frykt. Likevel er Paulus’ inspirerende
brev fylt med håp, glede og oppmuntring. «Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning» (Fil 1,21) oppsummerer hele brevet og stemmer godt med Paulus sine tanker i Fil 3,7-12.
Livet vårt i dag
Som en kristen føler jeg meg noen ganger som et romvesen – ikke at jeg er grønn eller har mitt eget
romskip parkert i garasjen! – men det virker som om jeg ikke helt hører til her. Det hender at jeg havner i
en samtale der alt føles fremmed – som et annet språk eller en annet planet – og jeg lurer på hva som er
galt med meg. I ordets dypeste og beste mening, er jeg et romvesen og hører ikke til her, fordi jeg er
underveis til et annet mål. Som et kristent romvesen, er det også en fare for at jeg oppfører meg underlig
og setter meg selv utenfor i stedet for å være en del av dagliglivet rundt meg. Det er en utfordring å leve
her og samtidig være borger av himmelen. På samme måte som apostelen Paulus, skulle vi vurdere hvilken
verdi forholdet vårt til Kristus har for oss. Hvis vi tar sikte på borgerskap i himmelen, må vi innse hvor
viktig det er å sette Kristus først. Det å prioritere og måten vi velger å leve på, vil alltid ha en kostnad.
Jesus sier til oss: «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg» (Matt 6,33).
Hvis vi ønsker å være lik Paulus og si: «Men vårt borgerskap er i himmelen», så vil ingenting bli mer viktig
enn vårt liv i Kristus.
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Spørsmål til samtale
1. Hvordan vil du forklare tanken om «himmelsk statsborgerskap» for noen andre?
2. Hvordan kan vi prioritere å sette Kristus først i vårt daglige liv?
3. Hvordan kan vi som kristne ha vårt borgerskap i himmelen og likevel ta del i det jordiske livet
og ikke oppføre oss som «utlendinger»?

Underveis til himmelen
Livet i Kristus er verd mer enn vi noen gang kan forstå eller forklare. Prøv i uken som kommer å bruke
Paulus’ ord fra Fil 3,7-12 og tolk dem inn i ditt eget liv og finn ut mer om hvor viktig Gud er for deg. Hva
er du villig til å oppgi eller gi avkall på?

Kommandør Eva Kleman – IHK, fra Sverige og Latvia territorium (har tjenestegjort i Finland og Estland).
I min tjeneste som sonesekretær for FAs kvinner i Europa, krysser jeg ofte grenser og må identifisere
meg og mitt statsborgerskap. Hver gang blir det mer dyrebart for meg å vite at jeg har min sterkeste
og viktigste identitet i Kristus og hans kongerike.

Underveis

7

Bibelstudium 4

Underveis – På vei til himmelen
Bibellesning - 2 Pet 3,14
Mens dere venter på dette, mine kjære,
skal dere legge vinn på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte.
Hva Bibelen sier
Bibelen gjør det meget klart at vi som kristne har et sterkt håp om at bestemte ting skal skje, og vi «skal ...
legge vinn på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte» (2 Pet 3,14).
For å forstå hva kristne ser fram imot, trenger vi å lese andre vers i Bibelen. «Simeon Peter, Jesu Kristi tjener
og apostel, hilser dem som har fått den samme dyrebare tro som vi gjennom rettferdigheten fra vår Gud og frelser
Jesus Kristus. Nåde og fred være med dere i stadig rikere mål ved at dere kjenner Gud og Jesus, vår Herre! Ja, alt
vi trenger for å leve i gudsfrykt, har hans guddommelige makt gitt oss i gave ved at vi kjenner ham som kalte oss
ved sin egen herlighet og makt. Slik har vi fått de største og mest dyrebare løfter. Ved dem skulle dere få del i
guddommelig natur når dere har sluppet unna forfallet, som kommer fra lystene i verden» (2 Pet 1,1-4).
I 1 Tess 5,23 understreker Paulus de kristnes behov av å være fokusert på det himmelske håpet og løftet
når han sier de avsluttende ordene: «Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel
og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer». I Fil 2,15
skriver han: «... så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil midt i en vrang og villfaren slekt.
Dere stråler blant dem som stjerner på nattehimmelen».
Livet vårt i dag
De fleste mennesker bestreber seg på å leve rent, å være flinke og oppføre seg skikkelig i sitt daglige liv.
Som kristne trenger vi å vende om og søke rensning fra synd gjennom Jesu Kristi blod. Vi skulle ikke bli
værende i synd og onde handlinger som skader og ødelegger livet vårt, men heller feste blikket på Jesus
som er mektig å frelse og lede oss til himmelen. Gud er trofast, og det han har lovet, det holder han.
Vi må vokte oss for synd og verdslige forstyrrelser som vil lede oss på villspor. «La oss holde urokkelig
fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, er trofast» (Hebr 10,23). På samme måte som vi kan
holde kroppen vår ren, la oss holde hjertet vårt rent og fokusert på Jesus. «Gud, skap i meg et rent hjerte,
gi meg en ny og stødig ånd!» (Sal 51,12). Dette skulle være bønnen for alle som ønsker å komme inn i
Guds rike. Som kristne er vi på en reise til himmelen, og vi skulle leve som himmelvendte mennesker
som ikke lett blir påvirket av det onde, men er fokusert på Jesus som vil bevare oss uklanderlige, hellige,
plettfrie og fredfulle mens vi venter på hans andre komme.
Reisen til himmelen er ikke lett, men vi har en hjelper, Den hellige ånd, som leder oss hele veien.
Vår trygge ankomst er garantert hvis vi virkelig stoler på og adlyder Gud.
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Spørsmål til samtale
1. Hvordan kan kristne være uklanderlige og rene samtidig som de lever i en utfordrende og uren verden?
2. Hvilke ting kan føre til at vi ikke lever hellige liv?
3. Hva kan vi gjøre for å forbli fokusert på Jesus Kristus?

Underveis til himmelen
 La oss i løpet av denne måneden tenke på hva vi kan gjøre for å bli sterke i troen og uklanderlige og
rene i Guds øyne.
 Kanskje vi skulle studere Guds ord mer systematisk?
 Skulle vi faste og be mer?
 Kan vi prøve å lytte mer til Guds veiledning under vår reise til himmelen?

Major Anne Siundu – IHK, fra Kenya Vest territorium
Som administrator ved det internasjonale helse- og skolekontoret er det en velsignelse å ha mulighet til
å tjene Gud og mennesker gjennom de tjenester som tilbys. Jeg er begeistret og utfordret av hvordan
Gud gjennom Frelsesarmeen når ut og rører ved menneskers liv rundt omkring i verden.
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Bibelstudium 5

Underveis – Himmel på jord
Bibellesning – Gal 5,22-26, 6,8-10
Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden,
høster evig liv av Ånden. La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode.
Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp.
(Gal 6,8-9)
Hva Bibelen sier
Bibelen lærer oss at vår tro på Jesus Kristus gir oss to nødvendige gaver. Vi tilhører Guds familie, og vi
mottar Jesu ånd i våre hjerter (Gal 4,5-6). Disse to gaver er grunnlaget for våre liv som kristne og er
inngangen til en ny måte å leve på.
Når Kristi etterfølgere overgir seg selv til hans tjeneste, kan vi se og kjenne glimt av himmel på jord:
«... dere er Kristi brev ... Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler,
men i hjerter, på tavler av kjøtt og blod» (2 Kor 3,3), «For vi er Kristi vellukt for Gud» (2 Kor 2,15), «Dere
er verdens lys!» (Matt 5,14), «La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare
vi ikke gir opp» (Gal 6,9).
Vår tjeneste opprettholdes gjennom et liv som er preget og styrket av Den hellige ånds nærvær, og vi
kalles til å leve et liv i ånden. Dette er et forhold hvor kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet,
godhet, trofasthet, mildhet og selvkontroll regnes som forventede frukter (Gal 5,22-23).
Det å bære frukt begynner når vi blir frelst, når Jesus kommer inn i hjertene våre og det utfolder seg
gjennom hele reisen vår. «Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt,
renser han så den skal bære mer» (Joh 15,2). Den prosessen kalles også hellighet. Det handler om at Jesus
former og influerer vår tanke, karakter og personlighet.
Livet vårt i dag
Den hellige ånd er Jesu eget styrkende nærvær i den troende, Åndens frukt er tegnet på et forvandlet liv.
Himmelen blir synlig når visdom fra det høye leder vårt tankesett og prioriteringer, når vi lar verdier fra
Guds kongedømme beherske våre hjerter og tanker. De verdier som rår i himmelriket, er motsatt av de
som dominerer i denne verden.
Hvis vi lengter etter å gjøre himmelen til en nåværende virkelighet, finner vi den beste modellen i Jesu liv.
Han viser oss tålmodighet, ydmykhet, mildhet, lydighet, nåde og kjærlighet (Matt 5,3-8), og vi er kalt til å
følge hans eksempel (Fil 2,5-8).
De ni karakteristikker av Gud Den hellige ånd som er listet opp i Paulus brev til galaterne, var alle til stede
i Jesus, og ved Guds nåde kan de også vokse i oss. Jesus minner oss på at «for uten meg kan dere ingen ting
gjøre» (Joh 15,5). Vi trenger mer enn bare hans hjelp til å følge ham – vi trenger også hans liv. Vår styrke
er utelukkende hans liv i oss, og han bærer frukt gjennom oss. Vi bærer hans nærvær i våre ordinære livs
enkle leirkar, men vi stoler på at han kan skinne gjennom det som er gått i stykker og dekke oss med sin
nådige kjærlighet.
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Kristus er til stede i verden i dag gjennom sin kirke. Vi lengter etter den dagen da hvert kne skal bøye seg
og hver tunge skal bekjenne at han er herre, men inntil da skal vi forkynne evangeliet og møte menneskelige
behov i hans navn.
Og mens vi er i hans tjeneste, ber vi om at verden skal se et speilbilde av Jesus og et glimt av himmelen
i alt vi gjør.
«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). La oss aldri bli trette av å gjøre det gode.

Spørsmål til samtale
Se for deg livet ditt med dets daglige rutiner og de planer du legger.
1. Er det noe rom til å følge Den hellige ånds tilskyndelser i løpet av dagen?
2. Har du noen eksempler du kan dele – om da Gud grep inn og forandret noe av det du hadde
planlagt å gjøre?
3. Reflekter over Gal 5,22-26. Hva kan det være Gud sier til deg? Be over det og søk hans veiledning.
Underveis til himmelen
På reisen vår gjennom livet går Gud med oss. La oss lytte oppmerksomt på hans stemme og i alle ting spørre
hva han mener. Et lyttende lydig hjerte vil hjelpe oss til å holde tritt med Ånden.

Oberst Lisbeth Wederhus Welander – IHK, fra Norge, Island og Færøyene territorium (har tjenestegjort i Filippinene
og i Danmark og Grønland)
I min tjeneste som undersekretær ved avdelingen for Program og Ressurser ved det internasjonale
hovedkvarteret, er jeg så heldig at jeg hører mange historier om at himmelen kommer ned og rører
ved mennesker i dag. Det handler ofte om at mennesker kommer hverandre nær og deler lys og håp
i vanskelige tider. Jesus selv kom nær, gjennom vanlige mennesker med hjerter fylt av Den hellige ånd.

Underveis
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Bibelstudium 6

Underveis – himmelens ambassadører
Bibellesning – Luk 4,17-21

Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss.
Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud! (2 Kor 5,20)
Hva Bibelen sier

Da Jesus levde på jorden, var han himmelens utsending, himmelens ambassadør. På samme måte som
ambassadører i verden i dag, var Jesu oppgave å representere sitt hjems interesser mens han levde
utenlands. Luk 4,17-21 viser oss Jesu oppdrag og det arbeid han kom til jorden for å utføre. Skriftordet
som Jesus leste høyt i synagogen, var opprinnelig gitt til profeten Jesaja for å oppmuntre jødene som
hadde blitt satt i fangenskap i Babylon som et resultat av deres stadige ulydighet og avvisning av Gud.
Jesajas budskap var et løfte til jødene om forsoning med Gud og en gjenopprettelse for Israel. Jesus skulle
åpenbare Guds videre plan om forsoning, nå for hele verden – og et løfte om gjenopprettelse som skulle
føre Guds folk til himmelen.
Mens Jesaja snakket om gode nyheter for de fattige, frihet for dem som var i undertrykket og i fengsel og
at blinde skulle få syn, BLE Jesus disse gode nyheter. I evangeliene ser vi Jesus bryte ned sosiale barrierer,
helbrede skrøpeligheter og fordømme urettferdighet med den hensikt å trekke sitt skaperverk hjem igjen
til Gud. Jesus levde ut sitt himmelske hjems verdier og åpenbarte Guds kjærlighet og nåde gjennom å
kjøpe oss frelse gjennom sin død og oppstandelse.
I 2 Kor 5,20 viser Paulus til at Jesu etterfølgere er utsendinger. Når Jesus bor i et menneskes hjerte, gir
han også det mennesket kraft til å dele himmelens gode nyheter, å gjøre de ting Jesus gjorde da han levde
her på jorden. Jesus ba faktisk for dem som skulle bli himmelens ambassadører og som skulle dele Guds
budskap om forsoning og gjenopprettelse. «De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i
sannheten, ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden» (Joh 17,16-18).
Livet vårt i dag
For kristne er det å være ambassadører utfordrende, fordi vi må akseptere at den verden vi lever i, ikke
er hjemmet vårt. Dette krever et kulturskifte som begynner når vi blir borgere av himmelen. På samme
måte som vi nå tilhører Guds familie, må vi adoptere gudsrikets perspektiver. Som himmelens ambassadører fortsetter vi å leve i denne verden, men vårt formål endres for å presentere vår konges budskap
og representere hans kongedømmes kultur overfor dem vi møter. Dette med å «være i, men ikke av
verden», krever disiplin og årvåkenhet, slik at vi ikke blir et bytte for det som lokker oss fra verden som
omgir oss.
Men å være ambassadør handler ikke bare om å representere ens egen kultur i et fremmed land. Det
handler også om å forstå kulturen og skikkene i det landet du bor i, for å kunne knytte forbindelser og
bygge meningsfulle forhold mellom de to. Altfor ofte ønsker vi å engasjere oss i verden på våre egne
premisser og ut fra vår egen komfortsone. Himmelen kaller oss til å være i verden, til å flytte inn og
knytte oss til naboer og lokal-samfunn. Vi kan ikke gjøre dette bak lukkede dører.
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Media i dag reflekterer en verden der det er desperate behov for de gode nyheters ambassadører.
Tankene på undertrykkelse, fattigdom, uvitenhet og korrupsjon fortsetter å bekymre samfunnene vi lever
i og hindrer mennesker i å få erfare Guds forsonings- og gjenopprettelsesarbeid. Mennesker forblir fattige,
og dette kommer til syne ved hjemløshet og sult. Mennesker er fortsatt bundet, og dette kommer til syne
ved menneskehandel og rusavhengighet. De er blinde for sannheten om at sannheten kan sette dem fri, og
de ser ikke at andres behov kan bli møtt.
Som ambassadører for Kristus kan vi speile himmelen akkurat der hvor vi er. Vi kan leve ut Guds
kjærlighetsbudskap i en verden som han ga sitt liv for. Vi kan dele de gode nyheter som vi har erfart, og
forsikre om at alle har muligheten til å ta imot forsikringen om at det er et himmelsk hjem som venter
på dem.

Spørsmål til samtale
1. Hvilke holdninger må du ta til deg fra det himmelske kongedømmet for å bli en mer effektiv
ambassadør for Kristus?
2. Hvilke lukkede dører er det i livet ditt, som hindrer deg i å knytte kontakter med andre?
3. Hvor er stedene i ditt lokalsamfunn som himmelen fortsatt ikke har nådd til?

Underveis til himmelen
Tenk på en person i ditt lokalsamfunn som blir oversett og sannsynligvis er kontaktløs.
Prøv i de nærmeste ukene å bygge et tillitsforhold gjennom tjenestehandlinger og vennlighet. Be så om å få
en mulighet til å dele himmelens gode nyheter med vedkommende.

Major Erica Helton – IHK, fra USA Vest territorium
Som assisterende undersekretær for Amerika og Karribien sonen, har jeg muligheten til å tjenestegjøre
andre steder enn hjemme. Det har gitt meg en dypere innsikt i en ambassadørs ansvar og en større
forståelse for viktigheten av å være fast forankret i mitt forhold til Kristus for å være en effektiv
representant for himmelen.

Underveis
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Bibelstudium 7

Underveis – Himmelens hvile
Bibellesning – Matt 11,28-30, Joh 14,1-7
Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.
Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet,
så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.
Hva Bibelen sier
Alle mennesker i verden trenger hvile, og ethvert menneske søker tid for seg selv. Kort etter syndefallet
i Edens hage var mennesket fortapt, og Herren Gud kalte på mennesket: «Hvor er du?»
Den fortapte sjel leter etter hvile, men finner ikke veien hjem før Herren selv kommer ned fra himmelen
og sier: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile» (Matt 11,28).
Når sjelen vår er sliten og bærer tungt, kaller han fremdeles på oss, og vi kan komme til ham og få hvile.
Når vi er fysisk slitne, kan vi oppleve tørst. Hvilken hvile er det da ikke å få slukket tørsten med et glass
kald vann! «Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud» (Sal 42,2).
Jeg husker at en misjonsoffiser som arbeidet i Indias ekstreme varme klima i mange år, en gang sa:
«Jeg drømmer alltid om og lengter etter det kalde vannet vi har hjemme» – men problemet er at vi blir
tørste igjen. Det må være årsaken til at Jesus sa: «Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri
mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv» (Joh 4,14).
Det finnes ingenting som Den hellige ånds levende vann.
Jesus sa: «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod» (Joh 10,10). Han kom til denne verden slik at vi
kan ha overflod av liv – et tilfredsstilt liv. Når du blir tilfredsstilt, finner du virkelig hvile. Bare når Den
hellige ånd bor i deg, kan din sjel finne fullkommen hvile. Når livet vårt har blitt forvandlet ved Kristi
kraft, vil den forvandlingen påvirke alle perspektiver i livet.
Livet vårt i dag
Mennesker som lever der det er kald, vil kanskje ikke helt forstå dette med å hvile i skyggen, men de
som lever i et ekstremt varmt klima, kan forstå hvor avslappende det er. Å hvile i skyggen av et tre er
oppfriskende etter en lang, slitsom gåtur med tung bagasje i den varme solen. Vi befinner oss i den
allmektiges skygge (Sal 91,1), et sted hvor vi kan finne hvile fra fare og skade, fordi sjelen under alle
forhold finner hvile i hans skygge.
Jeg besøkte en dag en venn av meg som var kritisk syk, og jeg spurte hvordan hun hadde det.
I stedet for å snakke om sin forverrede situasjon, svarte hun positivt og sa at siden hun var skjult i den
«gode skyggen», kunne ingen storm skade henne. Hennes ord viste tydelig at selv om sykdommen var
smertefull, hadde sjelen hennes hvile i Kristus.
En annen dag satt jeg ved siden av en døende mann som sa: «Denne verden er vidunderlig, og hele
skapningen er fantastisk, men alle husene, gatene og kunstverk er menneskeskapte. Det stedet jeg skal til
og det huset jeg skal bo i, er gjort i stand av Gud, som er skaper av himmel og jord. Jeg ønsker å dra dit
nå». Selv om han var døende, hvilte han fredfullt på grunn av forvissningen om at han var frelst og at det
var gjort i stand et sted for ham.
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Det er mennesker som føler seg elendige og er skuffet over hva de har eller ikke har – tunge byrder av
undertrykkelse kan være lagt på dem. La oss huske at Jesus vil fjerne åk som ikke passer, og han inviterer
oss til å lære av ham.
Menneskehjertet blir fort urolig, og kroppene våre slites ut og dør. Det er grunnen til at Jesus gjorde i stand
et himmelsk hjem for himmelske kropper, der hvor vi blir forvandlet og blir lik ham. Himmelen er vårt evige
hjem og evige hvile. «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg
eller skrik eller smerte» (Åp 21,4-8).
Spørsmål til samtale
1. Hvorfor tror vi at vi kan oppleve Guds hvile her på jorden?
2. Hvordan vet du at Jesus snakket sant da han sa: «For mitt åk er godt og min byrde lett.»?
3. Del din erfaring av å hvile i Guds armer.
Underveis til himmelen
Himmelen er Guds bolig, samtidig som Bibelen forteller at han er Immanuel, Gud med oss. Himmelen
begynner når han bor inni oss. La oss hvile i ham.

Oberstløytnant Lalhlimpuii – IHK, fra India Øst territorium
Når jeg gjør tjeneste som undersekretær i Sør Asia sonen, hviler jeg i Jesus, som jeg har bygget
min tro og tillit på, og som aldri svikter, men som holder løftene sine.

Underveis
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Bibelstudium 8

Underveis – Himmelens beskyttelse
Bibellesning – Ef 6,10-18
Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere.
(Jak 4,7)
Hva Bibelen sier
Det kristne livet er fylt med glede, men det er ikke alltid en lett reise. Bibelen lærer oss at vi ikke må forvente
det heller. I Guds ord finner vi viktige lærdommer om at vår reise fra jord til himmel er en åndelig krigføring.
I Ef 6,12 lærer vi om en kamp som er meget reell, og som er en del av enhver kristens hverdag.
Kampen er ikke mot menneskelige skapninger eller menneskelige makter, men mot åndelige makter –
djevelen og hans hjelpere. Vi liker ikke å tenke på dette og kan til og med frykte djevelen. Men hvis vi
leser 1 Mos 3, 1-5 og 1 Pet 5,8, ser vi at djevelen er virkelig.
Heldigvis trenger vi ikke å gå denne fienden i møte ubevæpnet. Bibelen lærer oss om våpnene vi har til
vår disposisjon for å bekjempe Satan. Ef 6,11-17 beskriver Guds våpen som vi alle kan bære og bruke på
en effektiv måte når fristelser møter oss.
Vi er ikke alene i denne kampen. Gud våker alltid over oss, og Jak 4,7 forteller oss at når vi overgir oss
til Gud, vil Satan flykte fra oss. Bibelen inneholder også interessant lærdom om engler (se Bibelstudium
1), Guds budbringere som hjelper til med å beskytte oss (Sal 91,11 og Hebr 1,14).
Livet vårt i dag
Det er stort å vite at vi kan ha forvissning om frelse, og at himmelen er et virkelig sted der reisen vår
ender med evig lovsang. Spiller himmelen en rolle i livet vårt mens vi fortsatt vandrer på jordiske stier?
For en tid siden fant jeg ut at det ble vanskeligere og vanskeligere å lese; synet mitt begynte å svikte og
bokstavene var uklare. Optikeren min informerte meg om at jeg trengte bifokale briller, og jeg oppdaget
at bifokale briller er en flott oppfinnelse. De hjalp meg til å se ting på avstand, men også, hvis jeg så
gjennom den nedre det av linsen, hjalp de meg til å se ting som var nærme. La oss se på himmelen
gjennom bifokale linser. Himmelen er noe vi har i vente i framtiden, men samtidig er himmelen i
vesentlig grad en del av våre daglige omgivelser.
Vi møter fristelser og prøvelser, og satan vil elske å gjøre så vi snubler og faller, men la oss være på vakt.
Når vi tar på oss Guds fulle rustning hver dag (Ef 6,10-18), kan vi være sikre på hans totale beskyttelse:
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Frelsens hjelm beskytter tanken.
Rettferdighetens brynje beskytter hjertet.
Sannhetens belte som holder rustningen samlet, er Jesus, som er veien, sannheten og livet (Joh 14,6).
Fredens evangeliums sko hjelper oss når vi går på vanskelige veier og til å stå fast, rede til å dele evangeliet.
Åndens sverd er Guds ord. Det er tve-egget, og beskytter oss mot fiendens angrep og gir oss makt
til å slå tilbake og vende ondt til godt.
Troens skjold stanser piler av ondskap og fristelse som farer mot oss, slik at de ikke trenger inn i
livet vårt og gjør skade.

Vi har Guds nærvær som trøster og veileder oss, Guds våpen som beskytter oss og engler til å verne oss
og tjene oss. Vi er trygge, og velsignet.
Spørsmål til samtale
1. Reflekter over Ef 6,10-18. Idet du trekker fram hver enkelt del av rustningen, tenk på hvordan du
kan ta på deg Guds rustning hver dag.
2. Del med de andre om og på hvilken måte de to påbudene i Jak 4,7 er relevante i ditt daglige liv.
3. Er det noe spesielt vers i Bibelen som forsikrer deg om Guds beskyttelse og får deg til å føle deg
trygg? Del gjerne dette verset med de andre i gruppen hvis så er tilfelle.

Underveis til himmelen
Selv om vi fortsatt er på jorden og møter mange prøvelser og fristelser, er himmelen allerede virksom inni
oss. La oss ta på oss Guds rustning hver eneste dag og leve et seirende liv uten frykt.

Kommandør Marieke Venter – IHK, fra Sør Afrika territorium (har tjenestegjort i Bangladesh og Sri Lanka)
Som sonesekretær for kvinneorganisasjoner i Sør-Asia sonen, takker jeg Gud for hans beskyttelse mot
ondskap og farer, og jeg føler meg fullstendig trygg mens jeg er underveis fra jord til himmel.

Underveis
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Bibelstudium 9

Underveis – Himmelens skatter
Bibellesning – Matt 6,19-21
Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn
og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger
og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.
Hva Bibelen sier
Vi finner dette avsnittet i Bergprekenen der Jesus henvender seg til en stor mengde mennesker. Jesus
advarer tilhørerne om at de ikke skal la de ting de fokuserer på – de tingene de verdsetter mest – være
ting fra dette livet som lett kan bli skadet, ødelagt eller stjålet – slike ting har ingen varig verdi. I stedet
utfordrer Jesus dem til å verdsette de tingene som har varig og himmelsk betydning. Disse vil ikke bli
ødelagt eller tatt bort, men er himmelske skatter som vil vare.
Jesu sluttbemerkninger understreker at der skattene dine er, der er også hjertet ditt. For hjertet ditt
bestemmer hva som er viktig for deg, hvorfor du verdsetter disse skattene og hvor stort engasjement du
legger i å investere i dem. I hovedsak ser Jesus etter vår investering i tid, energi og engasjement i vårt
forhold til Gud. Dette er av avgjørende betydning, nå og for evig.
Livet vårt i dag
I filmen «Leap Year» (Skuddår) spør en av hovedpersonene: «Hvis huset ditt var i brann og du hadde 60
sekunder på deg, hva ville du da ta med deg?» Seksti sekunder er ikke lenge! Det er bare en kort tid på å
bestemme hvilke kjære og verdifulle eiendeler du ville ønske å redde. Ville det være fotografier, viktige
papirer eller bøker? Eller ville det være noe som har gått fra en generasjon til den neste i familien din?
Vi verdsetter disse eiendelene enten på grunn av deres reelle verdi eller deres sentimentale verdi, men
vi utfordres til å vurdere våre himmelske skatter. Bruker vi tid på å tenke over hvilke de er? Jeg tror at
til en viss grad ligger svaret i det som skjer i slutten av filmen «Leap Year». Brannalarmen går i hovedpersonens hus – falsk alarm, ingen brann! Plutselig ser hun betydningen av spørsmålet og svarer: «Da
mine 60 sekunder inntraff, oppdaget jeg at jeg hadde alt jeg noensinne hadde ønsket meg, men ingenting
jeg virkelig trengte».
Det koker ned til de tingene vi trenger, ikke de tingene vi ønsker oss. Det vil alltid være noe annet vi
ønsker oss og som vi tror vil gjøre oss lykkelig, men når vi kommer til slutten av livet, vil ingen av disse
tingene ha noen evig betydning. De vil bare være ting vi har samlet oss over tid. De tingene vi derimot
behøver, de tingene som vi vare, er ikke det materielle, men verdiene som ligger i troen.
Troen vår holder oss sterke i tider da vi føler oss svake og tilbyr håp i fortvilelse og nåde i tider da vi
trenger det. Det gir oss betingelsesløs kjærlighet som bekrefter og omfavner vår identitet som Guds
elskede barn. Troen vår gir en glede som ikke er avhengig av omstendighetene, enten de er gode eller
dårlige. Den forsikrer oss om Guds stadige nærvær i livet. Disse er skatter som holder oss fokusert på
hva som er verdifullt. De minner oss på at Gud sørger for oss – fysisk og åndelig – for våre daglige behov
og hjerteforholdet som eksisterer mellom Gud og oss som enkeltindivider. Vi kan leve travle liv med
mange konkurrerende krav, og noen ganger kan det som virkelig betyr noe, særlig forholdet vårt til Gud,
bli trengt vekk av ting som haster og som krever vår oppmerksomhet.
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Spørsmål til samtale
1. Les 2 Kor 4,5-11 hvor det refereres til «skatten i leirkrukker».
Hva forstår du med skatt i dette avsnittet?
2. Hvordan vil du beskrive skatten du har inni deg?
3. Hvordan sørger du for næring til og prioriterer ditt gudsforhold?

Underveis til himmelen
Når vi er underveis til himmelen, er det tider da vi simpelthen må prioritere og verdsette den skatten vi
har inni oss. Avsett noe tid i den kommende uken der du prioriterer å tilbringe noe tid sammen med Gud.
Noter det som en avtale i kalenderen din og du vil erfare et dypere gudsnærvær i livet ditt. Bruk tiden og
gjør det til en investering.

Oberstløytnant Kalie Webb – IHK, fra Australia Sør territorium (har tjenestegjort i Australia Sør, Pakistan og IHK)
Som assisterende sjefsekretær (personal) ansvarlig for lederutvikling, ønsker jeg å se mennesker nå sitt fulle
potensial, ikke bare i tjenesten, men i særlig grad i et dypere, aktivt og levende fellesskap med Gud.

Underveis
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Bibelstudium 10

Underveis – Himmel for alle nasjoner
Bibellesning – 1 Mos 11,1-9; Luk 13,23-30 og Apg 2,1-12
Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme
og sitte til bords i Guds rike.
(Luk 13,29)

Hva Bibelen sier
I det første kapitlet i første Mosebok da Gud skapte Adam og Eva, ga han dem mandat til å befolke jorden.
Etter menneskets fall og den store vannflommen gjentar Gud dette mandatet overfor Noah og sønnene
hans (1 Mos 9,1). Med Noahs sønner ser vi at nasjonene blir født. Etterhvert som antall mennesker vokste,
ønsket de å skape et omdømme og en arv for seg selv, idet de forsøkte å beskrive sin egen identitet
utenfor Guds identitet. Så de begynte å bygge et tårn som skulle nå opp til himmelen, for å vise alle at de
var lik Gud og ville forstyrre hans plan om å oppfylle hele jorden.
Det som er interessant å merke seg ved dette opprøret, er at de ble forent i målet om å bygge tårnet.
Det var ingen barrierer eller frustrasjoner, de var ett i mål og språk. Menneskets ånd, med deres
arroganse og stolthet var motivasjonen bak byggingen av Babels tårn.
Gud, som så at de jobbet hardt med å fullføre dette oppdraget, visste at denne anstrengelsen bare ville
føre dem lengre vekk fra ham. I sin uendelige nåde skjenket han dem språkets gave. Guds planer skal
ikke hindres, og slik ble denne uensartede gruppen mennesker som nå hadde ulike språk, tvunget til å gå
ut i verden, akkurat slik Gud hadde bestemt.
Da Jesus fôr opp til himmelen (Matt 28,19-20), ga han disiplene det store oppdraget å gå og gjøre alle
folkeslag til disipler. Dette skulle oppfylle løftet som ble gitt til Abraham, om at ved ham skulle alle
folkeslag på jorden bli velsignet.
På pinsedagen (Apg 2) blir vi fortalt at gudfryktige jøder fra alle folkeslag under himmelen var i Jerusalem
for en flere ukers feiring. Disiplene var samlet da Den hellige ånds gave ble gitt. De begynte å snakke på
andre språk og ble forstått av jøder som deltok i festen. På pinsedagen ser vi at sirkelen er sluttet når
det gjelder språkets gave. Første gangen gaven ble gitt, skapte det en barriere som førte til skiller og
forvirring, men da Den hellige ånd kom og utrustet disiplene med evnen til å snakke andre språk, ble det
en samlende gave. Gjerdet ble borte, og løftet om å gå og gjøre alle folkeslag til disipler, var fremdeles
en del av Guds befaling.
Skriften forteller oss at folkeslagene vil være representert i himmelen. Joh 3,16 viser Guds kjærlighet vist
gjennom Sønnen, og at «hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv».
Livet vårt i dag

Vi behøver ikke å reise langt for å gå til «alle folkeslag», fordi mange samfunn er multikulturelle. Det er
ikke vanskelig i dagens flyktningsituasjon å møte noen som er fra et annet land eller en annen kultur.
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Noen av oss reagerer som menneskene som bygde tårnet. Vi er skremt og ønsker å holde oss til det som
er kjent for oss. I Luk 13,27-28 blir vi fortalt at de som tror at de har forrett til himmelen, vil bli skuffet
når de oppdager at de befinner seg på utsiden.
Som himmelborgere er vi kalt til et annerledes syn på verden, å se verden slik Gud ser den og å leve våre
liv i henhold til hans himmelske prinsipper. Vi er kalt til forsoningens tjeneste når vi bringer evangeliet til
alle folkeslag.

Underveis til himmelen
Som Kristi kropp trenger vi å leve vårt liv på en helhetlig måte i vårt forhold til hverandre. Å tilbe i en
flerkulturell sammenheng er et bilde på hvordan vi kommer til å prise Gud når vi kommer til himmelen.
La oss ikke føle oss fornøyd med å holde oss innenfor våre komfort-soner, men gå ut til alle folkeslag,
selv om det bare er rett over gaten.

Major Ana Frazer – IHK, fra USA Øst territorium. Tjenestegjør nå ved Senter for Åndelig livs utvikling.
Som assisterende sekretær for Åndelig livs utvikling, ønsker jeg at alle jeg oppretter et forhold til, skal
ligne på de fem kloke brudepikene som var forberedt og gikk inn til bryllupet da brudgommen kom.

Underveis
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Bibelstudium 11

Underveis – Himmelens musikk
Bibellesning – Åp 15, Sef 3,17
Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser.
Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet.
Han jubler over deg med fryd.
(Sef 3,17)
Hva Bibelen sier
Man finner musikk gjennom hele Det gamle og Det nye testamentet. Skriften forteller oss at David spilte
på harpe for å roe Sauls nerver. I Salmene finner vi sanger som ble sunget i tider av sorg, glede, lovprisning,
i hverdagen og når folk var underveis til Jerusalem. Musikken i Skriften ble brukt til å tilbe Gud, å vise
kjærlighet til hverandre og til og med til bokstavelig talt å få murer til å falle ned – husk på hva som
skjedde ved Jeriko.
I Sefanja ser vi at Gud er hos sitt folk som han gleder seg over. Han jubler over dem med fryd!
Det trøster oss å vite at Gud fryder seg over oss og til og med jubler.
I Åpenbaringsboken beskrives mye musikk. Sanger av lovprisning foran Guds trone, englene og de hellige
synger, og alle som kjenner og elsker Gud, tilber ham, lovpriser ham og fryder seg.
I noen oversettelser og på noen språk står det at «han fryder seg over oss med jubelrop». For et fantastisk
bilde at universets Gud er så begeistret for oss at han roper ut med jubel. Kjenner du slike jubelrop?
Kanskje når et nytt barn blir født, eller når ditt favoritt-fotballag scorer et viktig mål. Eller kanskje du
jubler av glede når nye soldater blir innviet, eller når noen som har kjempet imot, bestemmer seg for å
følge Kristus. På samme måte som vi jubler over disse tingene på jorden, jubler Gud av glede over hvem
vi er – døtre og sønner av den aller høyeste kongen.

Livet vårt i dag
Jeg elsker musikk. Jeg er faktisk en av dem som nesten alltid nynner eller synger høyt. Noen ganger er
det lovsanger eller et kor eller en sang jeg husker fra da jeg var ung. Mange ganger er det bare som en
respons på noe noen sier, og det de sier trigger en sang i hodet mitt. Det meste av tiden begynner jeg
ikke å synge høyt, men av og til gjør jeg det. En venn som jeg arbeider sammen med på IHK, gjør det på
samme måten. Noen sier noe, og det får oss begge til å sette i gang å synge.
For noen år siden gikk jeg gjennom en lettere depresjonsperiode, og musikken stoppet. Jeg oppdaget det
ikke før en dag da noen nevnte for meg at jeg ikke sang lenger. Det tok nesten to år før jeg begynte å
synge igjen. Lovsang rører ved meg, og mange ganger når jeg ikke kan uttrykke følelser og tanker i bønn,
synger jeg. Jeg er ikke den beste sangeren, noen ganger finner jeg faktisk bare på ordene, men jeg lovpriser
fortsatt den Herre som elsker meg.
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Spørsmål til samtale
1. Hva er din favorittlovsang og hvorfor?
2. Hva slags sang tror du Gud synger om deg, og hva får det deg til å føle?
3. Hvilken sang kommer opp i hodet ditt akkurat nå?
Kan du synge den høyt og se om andre vil ta del?

Underveis til himmelen
Reisen vår mot himmelen er aldri lett. Det vil ikke bare være morsomt, latter og lovsang. Noen ganger er
veien tøff, lang og full av vanskelige dager med helseproblemer, ødelagte forhold, ensomhet osv. – men i dag
kan du velge å synge når du finner Gud på de vanskelige stedene. Du er ikke alene, for han jubler over deg!

Kommandør Dawn Heatwole – IHK, fra USA Sentral territorium
Som strategisekretær på IHK er målet mitt å skape fellesskap, oppmuntre ansatte og offiserer til å leve
ut vitnesbyrdet sitt på arbeidsplassen og å leve mitt eget liv på en måte som vil dra andre til Jesus,
slik at de kommer til å tilbringe evigheten i himmelen

Underveis
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Bibelstudium 12

Underveis – Himmelens herlighet
Bibellesning – Åp 21,1-7, 9-26
Så sa han til meg: «Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden.
Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. Den som seirer,
skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn.
(Åp 21,6-7)
Hva Bibelen sier
Når mennesker tenker på himmelen, tenker de seg et sted med utenkelig herlighet, med gullbelagte gater
og hus med nok rom til alle.
Åpenbaringsboken beskriver himmelen på en vakker måte, med vegger av jaspis, kilder belagt med kostbare
stener, perleporter og gater av gull. Likevel er det mye mer med himmelen enn det vi bare håper å få se.
I vers 3 oppdager vi at himmelen er der Gud skal bo blant sitt folk og «Han skal tørke bort hver tåre fra deres
øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte» (v. 4).
I Sal 16,11 snakker sannsynligvis David om når han skal bo hos Gud i himmelen når han sier: «... hos deg
er glede i overflod, fryd uten ende ved din høyre hånd.»
Det kommer frem hos Jes 35,1-2 at «Ørken og tørt land skal glede seg, ødemarken skal juble og blomstre» og
i versene 5-6: «Da skal blindes øyne åpnes og døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som en hjort,
og den stummes tunge skal juble.»
Himmelen er et sted med ubeskrivelig skjønnhet, men dens virkelige herlighet finnes i det å være verdig
den arven som Gud har etterlatt oss.
Livet vårt i dag
Jeg husker en vinterdag i Arizona da jeg for første gang opplevde at det hadde kommet snø om natten.
Jeg våknet opp til å se et hvitt teppe som hadde dekket hele byen. Jeg hadde aldri sett noe slikt, og jeg
var i ærefrykt over å se Guds herlighet på jorden. Jeg blir ofte minnet på denne herlighet når jeg går ut
for å se stjernene på nattehimmelen eller ved å kjenne lukten etter at det har regnet i ørkenen. Noen
ganger føles det virkelig som himmel på jord, men vi vet at det er det ikke.
Himmelen er et virkelig mål for de troende og innen rekkevidde for ikke-troende.
I himmelen har vi blitt tilgitt syndene våre og vil aldri mer synde. Vi er leget og vil aldri mer kjenne
smerte slik vi gjorde i vår jordiske kropp. Det vil ikke være mer gråt eller sorg for Guds barn, vi skal
bo med ham i all evighet, tilbe ham og synge hans pris. Det er arven vår, himmelens herlighet.
Det skulle være vårt inderlige ønske at de vi elsker og de som Gud har betrodd oss, også skal erfare
himmelens herlighet.
«Se bare til at dere fører et liv som er Kristi evangelium verdig» (Fil 1,27).
Som et fellesskap av troende skal vi leve et liv som er verdig å komme inn i himmelriket, slik at andre
kan se Jesus i oss. Vi er levende vitnesbyrd om Guds nåde i en mørk verden.
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Som kristne kan vi dele de gode nyhetene om arven vår, slik at alle kan oppleve himmelens herlighet og
ha muligheten til å tilbringe evigheten der hvor Gud bor sammen med oss (Åp 21,3).
Spørsmål til samtale
4. Hva er det du ser mest fram til i forbindelse med himmelen?
5. Hva gjør du for å få andre til å ønske å få erfare himmelens herlighet?
6. Hvordan kan du utfordre deg selv til å bli mer opptatt av himmelen?
2.
Underveis til himmelen
Mens du håper at du på reisen din skal vise himmelens herlighet, tenk gjennom ordene Paulus skrev til
kolosserne. Han motiverer dem til å være mindre jord-vendt og mer himmel-vendt: «Er dere da reist opp
med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det
som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men
når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham» (Kol 3,1-4).

Major Angela Strickland – IHK, fra USA Vest territorium
I min oppgave som redaktør for The Year Book, ser jeg mye av det verdensvide arbeidet i Frelsesarmeen.
Jeg leser om mennesker som følger Guds befaling om å elske hverandre og spre hans evangelium til fjerne
steder. Jeg motiveres også til å dele budskapet om å være himmelvendt, og til å leve livet mitt på en måte
som er verdig livet i himmelens herlighet.

Underveis
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