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Hvordan leve som en kristen i en nyhedensk tid?
Av Eivind Gjerde

Det er ingen tvil om at Norge ikke er noe land 
grunnlagt på kristne verdier. Det var slik en 
gang, men nå er det historie. Vi må ikke innbille 
oss noe annet selv om korset pryder flagget 
vårt. Folket i Norge er heller ikke kristne. Tallet 
på virkelig gjenfødte kristne er forsvinnende 
lavt selv om det er umulig å tallfeste. Neppe 
3 % av dagens tenåringer vil si at de har et 
personlig forhold til Jesus Kristus som frelser. 
Blant mennesker over 60 år vil nok flere si at de 
tror på Jesus. 

Vi lever ikke bare i en etterkristen tid, men 
i en nyhedensk tid. Vi opplever den samme 
åndssituasjonen som var i den første kristne 
kirkes tid, men med en stor forskjell. Vi har i 
motsetning til dem, forkastet det lyset vi har fått. 
Guds Ords lys begynte å stråle inn over landet 
vårt for over 1000 år siden. Kristningskongene 
Håkon den Gode, Olav Tryggvason og Olav 
Haraldsson spredte budskapet om Kvitekrist etter 
den vesle innsikten de hadde. Deres virksomhet 
startet et tros- og sedskifte i folket vårt. Den 
åndelige utviklingen kom inn i et rett spor til stor 
velsignelse for land og folk. I 1536/37 innførte 
Kristian 3. reformasjonen i Danmark/ Norge. 
I 1736 kom konfirmasjonsloven og i 1739 loven 
om offentlig skolevesen. Hovedsaken med all-
mueskolen var at Ola og Kari Nordmann skulle 
lære kristendommen å kjenne og bli konfirmerte. 
Begge lovene ble fremmet av den pietistiske 
kongen Kristian VI (1699-1746). Senere fikk vi 
folkevekkelser under Hans Nielsen Hauge (1771-
1824) og Gisle Johnson (1822-1894). ”Ljos over 
landet strøymde.” 

Vekkelsene fødte et rikt indre- og ytremi-
sjonsarbeid. Samtidig har mørkets rike mobilisert 
gjennom sosialisme, kommunisme, utviklings-
lære, liberal teologi, feminisme og en ond og 
forførende flom av nye religioner.

I den første kristne tid, vendte mange seg 
fra hedenskapet. I Norge i dag vender stadig 

flere seg til nyhedenskapet, som har etablert seg 
foruroligende sterkt i landet vårt. Stadig flere 
etniske nordmenn går over til den antikristelige, 
menneskekrenkende og voldsforherligende reli-
gionen islam.

Det som er det store alvoret for Norge som 
folk, er at vi har forkastet selve lyset. Guds Ords 
lys har skint klart mellom oss. Jesus Kristus 
som verdens lys, ble tilbedt, elsket og etterfulgt 
av ikke rent få, men mange har forkastet ham. 
Mengden har valgt frafallet og gudsopprørets vei.

Det er en rekke trekk som viser at nyheden-
skapet er den ideologien som griper sterkest om 
seg i Norge og den vestlige verden for øvrig. 
Lovverket vårt åpner opp for de mest himmel-
ropende synder. Barnet i mors liv er totalt rettsløs 
til og med 12 svangerskapsuke. To personer av 
samme kjønn kan få godkjent sitt unaturlige, 
skammelige og usømmelige samliv som et såkalt 
”ekteskap”. Og det mest tragiske av alt er at 
mennesker som bekjenner Jesu navn støtter dette. 
Norge og mange vestlige land tilrettelegger for 
synd og opprør mot Gud. Dette er nyhedenskapet 
i sin styggeste avstøpning.

Særlig unge kvinner er åpne for impulser fra 
østlige mystisisme og den vestlige okkultismen. 
Vårt eget kongehus har en prinsesse som sprer 
gammelt hedenskap gjennom en ny innpakning. 
Hun står ikke alene. Kanskje støttes hun av 
halvparten av Norges yngre befolkning.

Et annet skremmende nyhedensk trekk er den 
såkalte seksuelle revolusjonen med sitt opprør 
mot den tradisjonelle kjernefamilien og dens 
verdier. Resultatet opplever vi nå der 50 % av 
alle inngåtte ekteskapet er forventet å gå i oppløs-
ning. Få er trofaste mot sin ektefelle livet ut. Den 
offentlige kulturen, mediene og populærkulturen 
blir mer og mer preget av de syke og perverse 
idealene fra pornoindustrien, som håver inn 
penger på tragiske menneskeskjebner som aldri 
før.



5

3/2015 Andakt

Nåden i Jesus Kristus
Av Hans Erik Nissen

”Minn meg, la oss gå i rette med hverandre! 
Fortell du, så du kan få rett!”

Du har ingen rett overfor Gud. Du har handlet 
mot hans bud, og du må si som David: ”Mot 
deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine 
øyne, har jeg gjort…” (Sal 51,6). Selv om du 
gang på gang har bestemt deg for at nå skal alt 
bli annerledes, så er det likevel ikke blitt det. 
Du har ikke greid å sette dine beslutninger ut i 
live. Hjertet er det mest bedragerske av alt. Det 
er uhelbredelig, og hvem kan gjennomskue det?

Hvordan kan da Gud tale om at du som er 
slik, kan få denne retten?

Det skyldes at hos Gud er det en annen rett 
enn lovens rett. Det er nådens rett. Lovens rett 
hviler på hvem du er. Nådens rett hviler på hva 
Jesus er, og hva han har gjort. Jesus har vunnet 
denne retten til deg, som er helt uavhengig av 

deg og alt ditt. Den avhenger alene av Jesus og 
alt hans verk.

Den retten har Gud godkjent ved oppstand-
elsen fra de døde.

Nå lengter Gud etter å gi deg den retten, som 
Jesus vant for deg.

Du som har tatt imot evangeliet: Gjennom 
ordet om Jesus legger Gud igjen og igjen retten 
til nåde inn i ditt hjerte. Denne ufortjente og 
uforskyldte retten til nåden er det så vanskelig å 
holde fast på i troen. Gud må igjen og igjen gi 
deg den. Du må daglig ta imot den uforskyldte 
nåde.

Men det er velsignet å ta imot Guds nåde. Du 
blir rik av å ta imot. Ja, du vokser og forvandles 
under retten til nåden. Jo mer troens øye vendes 
mot Jesus og retten til nåde du eier i ham, desto 
mer vinner Jesus skikkelse i deg.

Hvordan skal en kristen tenke og leve i en slik 
tid der snart hele menneskeheten skriker i angst 
og smerte, mens den samtidig velter seg i synd 
og gudsopprør?

Til det kan vi svare at vi som tror på Jesus 
Kristus skal få leve akkurat som før på den måten 
at vi skal få fryde og glede oss over frelsen i 
Jesus Kristus. Vi skal la Ham og hans nåde få 
opptukte oss til å fornekte ugudelighet, verdslige 
lyster og å leve sedelig, rettferdig og gudfryktig 
i den verden som nå er. Vi skal få vente på det 
salige håpet og åpenbaringen av den store Guds 
og vår frelser Jesu Kristi herlighet (Tit 2,11-12).

Samtidig skal vi i sterkere grad få lov å 
identifisere oss med de første kristne. De levde 
i syndens byer som Roma, Efesus og Korint. 
Hedenskapet gjennomsyret hele samfunnet og de 
kristne kom hver dag i berøring med det! Men 
de vendte seg fra det og ble en sterk faktor til 
bekjempelse av det. 

Vi skal få mer enn før praktisere de fire B-ene 

i Apostelgjerningene: ”De holdt urokkelig fast 
ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brøds-
brytelsen og ved bønnene” (2,42). Vi skal i større 
grad få samles i små husfellesskap om Guds 
Ord, dåpen og nattverden. Husfellesskapene vil 
bli stadig viktigere ettersom frafallet og forfallet 
griper om seg.

Vi må erkjenne at vi vil bli få i endetiden. 
Troens barn måles ikke i kvantitet, men i kvalitet: 
”Men du har noen få navn i Sardes som ikke har 
sølt til klærne sine…” (Åp 3,4) 

Vi kommer til å bli få og bli forfulgt og trakas-
sert, men vi må våge å lide for Jesu navns skyld. 
Det vi skal frykte, er den åndelige feigheten. Den 
preger sørgelig mange av de kristne lederne i 
dag. De tør ikke stå opp for Guds Ord i tilstrek-
kelig grad, der kampen raser. De bøyer unna 
og tilpasser seg. Vår tid kjennetegnes ikke av 
vekkelse, men av svekkelse.

Verden vil rase, men vi skal få rette våre hoder 
opp mot Ham, for vår forløsning stunder til! o
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Fornuften kan ikke forstå dette. Men det gjør 
ikke noe for det er med hjertet du tar imot retten 
til nåde. All urett hos deg la Gud på Jesus. All 
rett som Jesus vant da han oppfylte loven, gir 
han deg.

Gi opp alle dine egne forsøk. Du får aldri rett 
overfor Gud på lovens grunn. Slipp evangeliet 
inn i ditt hjerte. Det gir deg retten til hans nåde, 
og din sjel hviler hos Gud.
(Oversatt fra dansk) o

Ha takk fordi du stred
Mel.: Nu takker alle Gud

Av Olav Nergård

Ha takk fordi du stred
den strid jeg skulle stride.
Ha takk fordi du led

den straff jeg skulle lide.
Ha takk fordi du bar

min skyld og dom for meg.
Så er min Gud – min far;

og jeg tilhører deg.

Ha takk fordi du er
og alltid blir den samme,
som er meg evig nær.

Og når jeg blir til skamme
med alt av meg og mitt,
så på ditt ord jeg vet:
du gav meg deg og ditt.

Ha takk i evighet.
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La ikke hjertet tynges av timelige bekymringer
Av Gunnar Nilsson

“Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges 
av rus og svir og timelige bekymringer, så den 
dagen skulle komme uventet over dere som en 
snare.” (Luk 21,34).

Tekstene om Jesu gjenkomst bør være mer 
aktuelle enn noen sinne for oss som lever nå. Og 
hvilke framtidsutsikter framstiller ikke Jesus for 
oss! Angst skal komme over folkene, de skal stå 
rådløse når hav og brenninger bruser. Da skal 
mennesker falle i avmakt av redsel og gru for det 
som skal komme over jorden. 

Med profetiene er det ofte slik at de delvis har 
blitt oppfylt, og delvis har mennesker opplevd en 
forsmak på dem. Vi kan tenke på atombombene 
over Japan, eller hvordan det var i Tyskland på 
slutten av den andre verdenskrig da landet ble 
bombet sønder og sammen.

Menneskesønnen kommer
Men nå taler Jesus om noe verre. Det gjelder 
hele universet. Det skal ikke finnes en eneste 
sikker krok. Og enda er dette bare rammen for 
hva som egentlig skal skje. Det som er det store, 
og som overskygger alt, er at Menneskesønnen 
kommer. Hans herlighetsrike kommer. Han 
kommer selv til sine egne. Men det er kanskje 
ikke først og fremst forløsningen for hans folk 
som faller i øynene. For han taler om hva som 
skal foregå forut for forløsningen og Guds 
evige sommer. Før dette skal himmelens krefter 
rokkes. Det er det siste store oppgjøret mellom 
Guds rike og satans rike. Når to så sterke 
motsetninger møtes i det siste store oppgjøret, 
så kommer det til å merkes hva det handler om. 
Mennesker skal gripes av angst. Ja, de skal dø 
av skrekk! Jesus kaller dette tegn, tegn som 
antyder at det ligger noe mere bak hendelsene. 
Det er nok ikke bare angst for selve hendelsene, 
men for de krefter som ligger bak dem, og som 
gir menneskene en følelse av maktesløshet og 
rådløshet.

Nå hører vi hele tiden vitenskapen tale om hvor 
ille det er, med klimatrussel med mere. Men vi 
kan jo bare gjøre noe med det, bare vi gjør en 
innsats så skal det gå. Men det går ikke.

Jesus har bedre kontroll over tingenes tilstand. 
Han taler til oss om disse ting. Han forsøker ikke 
den utveien at det nok ordner seg med jorden. 
Han prøver ikke å skyve mørket til side, som 
om det var noe vi kan løse. Han bekrefter at det 
skal skje langt verre ting enn noen ulykkesprofet 
antyder når det gjelder jordens og menneskenes 
framtid her på jorden. Det er verdens dom vi 
aner i alt det som skal komme over jorden. Og 
den virkeligheten kan vi ikke endre på. Vi venter 
på jordens undergang! Ja, ser fram mot den! For 
da venter nye himler og en ny jord. 

Guds plan
Når dere ser dette begynner å skje, da rett dere 
opp og løft opp hodet, for deres forløsning 
nærmer seg (Luk 21,28). Da kan dere forstå at 
Guds evige sommer er nær. For når mørket synes 
aller mørkest, og folkene står rådløse, da skal 
dere se Menneskesønnen komme på himmelens 
skyer med kraft og stor herlighet. Slik er Guds 
plan. 

Og verden ender ikke ved at noe har kommet 
ut av menneskenes kontroll, at menneskene ikke 
lenger har kontroll over naturkreftene, eller har 
sluppet for mange atombomber. Nei, alt går 
etter Guds plan. Når det er mørkest, da kommer 
dagen. Hans dag og time. Den dagen han skal 
kjennes ved sine. Den dagen skal Jesus vise seg 
herlig i sine hellige og underfull i alle som tror, 
sier Paulus (2 Tess 1,10). Den dagen skal det bli 
klart for oss alle, for hele verden, men framfor 
alt for hans frelste, hva Jesus er og betyr for en 
synder, for et menneske som har levd i svakhet 
på jorden. Da skal de se frelsens herlighet. De 
skal få se at hans frelse ikke var så fattig og 
svak, slik de så ofte følte det i troens dager. Men 

Jesu gjenkomst
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det er en verden av evig lys, evig liv, evig kraft 
og evig sommer.

Det er den planen som ligger ferdig hos 
Gud for denne jord. Han er den eneste som har 
kontroll, over sol og måne og stjerner og havets 
og bølgenes brus, over alt det som kommer til å 
forårsake angst og panikk på jorden: krig, rykte 
om krig og farsotter og naturkatastrofer. Når 
dere ser dette begynne å skje, da løft opp deres 
hoder, for deres forløsning er nær.

Våk og be
Herren taler til oss om å løfte vårt blikk over 
mørket, over havets og brenningenes brus og 
verdens dom, og se hva som kommer etter dette. 
Hvorfor sier han det til oss? Jo, han sier at vi må 
våke og be om å “bli aktet verdige til å unnfly 
alt dette som skal komme, og til å bli stående for 
Menneskesønnen” (Luk 21,36). Det er det vi skal 
være opptatt med. Hvordan skal vi bli stående for 
Menneskesønnen? Når havet bruser og slekten 
er fylt med skrekk, når tilværelsens dypeste 
grunnvoller vakler, da kommer mennesker til å 
bli grepet av disse ting. De blir opptatt av dem, 
og de føres ut i mørke og villfarelse, som leder 
til fortapelsen. Vi kan bare tenke på hvordan 
den svenske kirken og dens biskoper vektlegger 
klimatrusselen og hvordan vi skal komme til 
rette med den og andre verdslige saker som truer. 
Og så kommer mørket over menneskeheten, for 
frelsens lys er blitt borte. I stedet for å søke seg 
tilbake til kildene, tilbake til Gud og hans frelse, 
så søker man seg tilbake til den gamle babels-
tanken. Dersom vi står sammen, dersom vi alle 
bidrar, da kan vi redde jorden fra de farer som 
truer den. Man ser på alle gode initiativ som tas 
av menneskene, og setter sin lit til dem. Man tror 
at disse kan stoppe havets og brenningenes brus. 
Og så senker mørket seg.

Han er vår fred
Men midt i alt dette er det et folk på jorden. 
Ingen av dem er noe å regne med. De tilhører 
ikke denne verdens mektige, for ingen av dem 
setter sin lit til noen av de prosjektene og initia-
tivene som menneskeslekten håper på. For dem 

er det en fred som har langt større verdi enn at 
man organiserer seg i miljøarbeid eller hvor det 
skulle være, selv om dette ikke nødvendigvis 
trenger å være noen synd. Det er den fred de har 
som har festet sitt blikk på evangeliet om Jesus 
og den frelsen han vant for oss på sitt kors. Han 
er deres fred!

Men den fred som de søker, den bryr ikke den 
største del av menneskeslekten seg om. Deres 
hjerte forstår det ikke. De ser ikke noen utvei i 
den for havets og brenningenes brus, og for alt 
det som kommer over jorden, som deres hjerter 
er så urolige for.

Men når menneskehjertene skjelver for havets 
og brenningenes brus, når menneskeslekten aner 
at de himmelske kreftene rokkes og at tingene 
går i oppløsning, slik Peter taler om (2 Pet 3,10), 
da skal menneskenes egne initiativ for å dempe 
dette, og hindre at alt går i oppløsning, ha en 
langt større betydning for deres egne hjerter enn 
den omvendelse og tro som gir oss fred.

Løft ditt blikk
Derfor sier Jesus: Løft ditt hode mot det som 
kommer og vokt ditt hjerte så du kan være i 
stand til å unnfly alt dette som skal komme, og 
bli stående for Menneskesønnen. Menneskene 
kommer til å befinne seg i et dypt åndelig mørke 
når dette skjer. Og sannelig! Det har jo begynt, 
både i verden og i kirken og i kristenheten. 
Samtidig forsøker slekten på alle måter å tenne 
lys og håp i mørket. Men alt sammen er bare 
“lys” som fører enda lenger ut i nattens dype 
mørke. Vi ser det dag for dag.

Hvordan har du det i dag? Ja, hvordan du enn 
har det, så løft ditt blikk mot det som kommer. 
Løft ditt blikk mot ham som kommer i skyen 
med kraft og stor herlighet, og stopper denne 
verdens brus for alltid. “Himmel og jord skal 
forgå, men mine ord skal slett ikke forgå”, sier 
Jesus (Luk 21,33). 

“Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte 
tynges av rus og svir” (Luk 21,34). Rus er ikke 
bare spørsmål om alkohol. Man kan beruse seg 
med mye og la det ta kontroll over seg. Den som 
blir beruset mister jo dømmeevnen.
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Krevende erkjennelse
Av Axel Remme

Skriftens åpenbaring kan ikke erkjennes av det 
naturlige menneske.

Den er et ubehagelig og kompromissløst 
korrektiv, både til våre tanker, ønsker og vår vilje. 
Vi er ikke av naturen i harmoni med Bibelen. Det 
var mennesket før syndefallet, men forliste sin 
skapte hellighet. Denne tragedie viser seg ikke 
minst i ulysten til å høre og følge Guds ord, men 
også i at en så lite evner det.

Å erkjenne seg til den vilje og frelse som er 
åpenbart i Den hellige skrift forutsetter omven-
delse og gjenfødelse. Ingen er innstilt på Guds 
vilje uten at det er gitt ham som frelsesgave. Det 
er krevende å slutte seg til bibelerkjennelsen. 
For det forutsetter at en tar oppgjør med sin egen 
onde natur, sine tanker og lyster.

Mennesket gjør stadig opprør mot Guds vilje, 
slik den er uttrykt i Bibelens ord. Lærestridens 
dype årsak kommer av motviljen mot ”det 
som står skrevet”, både når det gjelder åpenba-
ringen om Gud, forsoningen/frelsen, og etikken/
moralen. Sann omvendelse er kapitulasjon og 
overgivelse av enhver motstand mot det Gud har 
vist i sitt ord. De mange forsøk på å tolke bort 
eller fortie deler av Bibelen så den passer for 
egne tanker og holdninger, viser at en er kommet 
på kant med Guds åpenbaring. 

Å gi Gud rett, ved å gi Bibelen medhold, er en 
krevende erkjennelse. Men åndskampen står om 
dette. Og den må skje i hjertet. ”For fra hjerte 

kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, 
falskt vitnesbyrd, spott.” (Mat 15,19) Vantroen 
og motstanden sitter dypt. Det er en hjerte-
helbredelse som må til. For Gud vil ved frelsen 
skape nye mennesker med nye tanker, som fører 
”til sannhets erkjennelse”, så en ”har sin lyst i 
Herrens lov”.

Men det hører med til den krevende erkjen-
nelse, at en også bekjenner vantroens svik mot 
Skriftens tale. Å sanne årsaken til at en står Guds 
ord imot, er den nødvendige bekjennelse som må 
skje for å komme inn på frelsens og sannhetens 
vei. Hvis ikke, blir en i det mørke som vantroen 
mot Guds ord holder mennesket i. o

Trosblikk

La ikke hjerte tynges av timelige bekymringer
Og la ikke deres hjerter tynges av timelige 
bekymringer. De timelige bekymringer, slik som 
arbeid, fritid, skole, alt det vanlige, kan få for 
stor plass i vårt liv, slik at den dagen kan komme 
som en snare over oss. Da er vi ikke beredte. Vi 
sitter fast i de timelige bekymringene. Hvordan 
skal det gå med barna? Hvordan skal jeg utvikle 
mitt arbeid? Hvordan skal jeg lykkes med det 

ene og det andre? Og så kommer Jesus, over-
raskende, som en snare! Våk alltid og be om at 
dere må få unnfly alt det som skal komme, og 
bli stående for Menneskesønnen! Bli stående for 
Menneskesønnen!

Så må han som kommer på himmelens skyer 
verne om vårt liv, vårt mål. Vårt blikk må være 
festet på ham allerede nå. Så kommer den dagen 
ikke over oss som en overraskelse. o
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Salomo og mer enn Salomo
Av Göran Holmgren

Salomos prakt og herlighet
Kong Salomo hadde en merkelig livshistorie. 
Han inntok en viktig plass i Israels historie og 
omtales mange steder både i Det gamle og Det 
nye testamentet. Jeg vil her løfte fram noen 
glimt fra Salomos liv. Og vi bør huske at det vi 
leser om Salomo i Bibelen hører til det som er 
skrevet ”til lærdom for oss.” (Rom 15,4).

I bergprekenen taler Jesus om Salomos 
prakt og herlighet. Salomo levde i en tid 
med økonomisk og materiell velstand utover 
det vanlige. I 1 Kong 10,27 står det slik om 
Salomo: ”Kongen gjorde sølvet i Jerusalem like 
vanlig som stein, og sedertre like så vanlig som 
morbærtrærne i lavlandet.” Kong Salomo satt 
på en trone av elfenben kledd med gull. Alle 
drikkekar i palasset var av gull. ”Ingenting var 
av sølv, sølvet ble ikke regnet for noe i Salomos 
dager.” (1 Kong 10,21). Kongen var kledd i klær, 
som han hadde fått av konger som kom fra alle 
jordens kanter. (2 Krøn 9,23-24).

Men all denne prakt, som Salomo var kledd 
i og omgav seg med, ble likevel overgått av 
naturens blomsterprakt som Gud skaper. Jesus 
sier: ”Legg merke til liljene på marken, hvordan 
de vokser! De strever ikke og spinner ikke! Men 
jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt 
var kledd som en av dem.” (Mat 6,28b-29). Om 
dette synger vi også i en av våre sommersalmer: 
”De fagra blommors myckenhet med större prakt 
och härlighet än Salomos dig gläder.” La oss i 
undring takke Gud for skaperverkets skjønnhet!

Salomos visdom
Salomo var sønn av David og Batseba. De fikk 
ham etter at den første sønnen døde. Skriften 
sier: ”David trøstet Batseba, sin hustru, og han 
gikk inn til henne og lå hos henne. Hun fødte en 
sønn, som han kalte Salomo. Og Herren elsket 
ham. Han sendte bud med profeten Natan, og 
han kalte ham Jedidja, for Herrens skyld.” 

(2 Sam 12,24-25). Navnet Jedidja betyr Herrens 
elslskede. Salomo vokste opp og ble etterhvert 
Davids etterfølger på kongetronen. Han regjerte 
i Israel i over 40 år.

Salomo var rikt utrustet av Gud. Særskilt 
kjent er hans store visdom. Da Salomo var ung 
åpenbarte Herren seg for ham i en drøm. Gud sa: 
”Be om det du vil jeg skal gi deg!”. Salomo ba 
i sin ydmykhet om et lydig hjerte så han kunne 
være dommer for Guds folk og skille mellon 
godt og ondt. Gud svarte Salomo: ”Fordi du har 
bedt om denne ting og ikke bedt om et langt liv 
og ikke om rikdom og heller ikke om død over 
dine fiender, men har bedt om forstand til å akte 
på det som rett er, så vil jeg gjøre det du ber om. 
Jeg vil gi deg et vist og forstandig hjerte, så det 
ikke har vært din like før og ikke vil komme din 
like etter deg.Og det du ikke har bedt om, vil jeg 
også gi deg, både rikdom og ære, så det ikke skal 
være din like blant kongene alle dine dager.” 
(1 Kong 3,5,9,11-13).

Gud ga Salomo et klokt og forstandig hjerte. 
”Han var visere enn alle mennesker” (1 Kong 
4,31). Derfor kom man ”fra alle folk for å høre 
Salomos visdom.” (1 Kong 4,34). Gjennom sin 
spesielle utrustning kunne Salomo også dømme i 
ulike tvistespørsmål blant Israels folk. Et spesielt 
eksempel på dette kan man lese om i 1 Kong 
3,16-28.

Herren hadde også utrustet Salomo med en 
særskilt poetisk gave. ”Han laget 3000 ordspråk 
og hans sanger var ett tusen og fem.” (1 Kong 
4,32).

Salomo fikk være det menneskelige redskapet 
til å, under den hellige Ånds innåndelse, nedtegne 
tre av Bibelens bøker, nemlig Salomos ordspråk, 
Predikantens bok og Salomos høysang. Salomo 
var altså utvagt og utrustet av Gud. På noen 
områder er han et forbilde på Jesus, han som eide 
visdom og Ånd uten mål.
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Ryktet om Salomo
Det gikk rykter om Salomo. Hans visdom ble 
vidt kjent og mange både fra Israel og landene 
rundt omkring kom for å se og høre ham. Slik 
var det også med Jesus. Ryktet om Mesteren, 
hans mektige ord og gjerninger spredte seg raskt. 
Mange kom for å møte denne merkelige mannen.

Salomo fikk blant annet besøk av dronningen 
av Saba. Vi leser i 1 Kong 10,1-3: ”Da dronningen 
av Saba hørte gjetordet om Salomo, som skyldtes 
Herrens navn, kom hun for å sette ham på prøve 
med gåter.… Da hun var kommet til Salomo, talte 
hun med ham om alt som lå henne på hjertet. Men 
Salomo svarte på alle hennes gåter. Det var ikke 
ett ord av det hun sa, som var skjult for kongen, 
så han ikke kunne svare på det.”

Dronningen av Saba ble ble svært forundret 
av alt hun hørte og så ved besøket i Jerusalem. 
Det overgikk alt hun har kunnet forestille seg. 
Ryktet om Salomo var sant, men virkeligheten 
viste seg å overgå alt hun hadde hørt. ”Men nå 
ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten!”, 
sier hun. Mange mennesker som har møtt Jesus 
til frelse har sagt lignende. Det man gjennom 
ryktene hadde hørt om Frelseren var sant. Men 
det å personlig bli delaktig i frelsens virkelighet 
var mye mer og mye større enn det man hadde 
kunnet tenke seg.

Hvordan er det for deg, kjære leser? Kjenner 
du Jesus? Ja, du har trolig hørt en hel del om 
ham. Kanskje du har fått kristen undervisning 
helt fra barndommen. Men kjenner du ham? Har 
du møtt ham som din Frelser? Et kristent liv kan 
ikke bygge på omtaler. Det innebærer et personlig 
møte med Jesus Kristus der en fortapt synder 
får høre forsonerens ord: ”Dine synder er deg 
tilgitt”. Har du opplevd dette? Er du frelst? Har 
du fått del i hans rikdommer, syndernes forlatelse 
og fred med Gud? 

Dronningen av Saba samtalte med Salomo 
”om alt som lå henne på hjertet”. Slik får du 
tale med Herren Jesus om alt som ligger deg på 
hjertet. Du får legge ditt syndige og syke hjerte 
inntil Frelserens hjerte. Og hans løfte gjelder også 
deg: ”Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha 
overflod.” (Joh 10,10).

Mer enn Salomo
”Dronningen fra Syden skal stå fram i dommen 
sammen med denne slekt og fordømme den. 
For hun kom fra de fjerneste strøk av jorden 
for å høre Salomos visdom. Og se, her er mer 
enn Salomo.” (Mat 12,42). Her er mer enn 
Salomo? Hva mener Jesus? Jo, han tenker på 
seg selv. Han er den himmelske Salomo som er 
mye mer enn den jordiske Salomo.

Men nå blir det store spørsmålet: Skal dron-
ningen av Saba bli deg til dom? Hun, med sin 
lille kunnskap, søkte og fant Salomos visdom. 
Du, som har hørt så mye om Jesus, har det fått 
føre deg til ham? Er du frelst av Guds visdom, 
Kristus?

Frelsen, syndenes forlatelse, kunne ikke 
ordnes med sølv eller gull. Nei, sier apostelen 
Peter, dere blev ikke kjøpt fri ”med forgjen-
gelige ting, med sølv eller gull … men med 
Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt 
og lyteløst lam” (1 Pet 1,18-19).

Det som er verdifullt i jordisk mening 
holder ikke til vår frelse. Det må være av 
himmelsk verdi. Jesu blod, som renser fra all 
synd, er dyrebart for Gud.

Salomo peker i visse henseender fram mot 
Jesus. Men han er bare et svakt forbilde. 

Solnedgang
Salomo bryter også mønsteret. Han gikk sine 
egne veier og blir derfor også et advarende 
eksempel for oss.

Kong Salomos liv hadde vært som en sol- 
opp gang. Han hadde gått fra klarhet till 
klarhet. Gud velsignet ham. Han fikk 
også bygget templet, som David ville, 
men ikke fikk. Det var en velsignet tid. 
En byggeperiode som pågikk i sju år med 
tempelinnvielsen som høydepunktet .

Men så, smått om senn hendte det noe med 
Salomo. Vi aner en solnedgang over Salomos 
liv. Når vi går inn på dette, la oss da ikke 
glemme hva vi tidligere har påpekt, at dette er 
skrevet til undervisning for oss. I det som nå 
skjer står Salomo som et advarende eksempel. 
Ta advarslen på alvor!
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Hva var det som skjedde? Salomo ville ikke 
bryte med synden. Han elsket Herren og ville 
ha Guds velsignelse, men ville ikke i alt følge 
Herrens ordninger.

Et delt hjerte
I 1 Kong 3,3 leser vi: ”Salomo elsket Herren, så 
han fulgte sin Far Davids forskrifter. Men han 
ofret på haugene og brente røkelse der.”

Legg merke til ordet ”men” i dette bibel-
verset. Salomos gudsdyrkelse var et kompro-
miss! Men Gud er ikke fornøyd med et delt 
hjerte. Han vil ha oss helt og fullt. Alle slags 
”kombinasjonskristendom”, der vi forsøker å 
forene både Gud og verden eller vår egen hjem-
melagde ”kristendom”, er under Guds dom.

Salomos hjerte var delt. Det fantes et ”men” 
i hans liv. Det begynte allerede i unge år og han 
lot det fortsette. Han stod på skråplanet. På vei 
mot avgrunnen, midt i all ytre ære og glans.

Det tales iblant om at vi skal være tolerante. 
Og på det menneskelige planet er det ofte rett. 
Men en kristen må aldri bli tolerant i forhold 
til synden. Det er livsfarlig å tåle eller begynne 
å akseptere synd, uansett hva det så gjelder. 
Synden skal bekjennes og bekjempes. Finns det 
et ”men”, ett unntak, i ditt liv?

Jesus og et liv i bortforklart eller forsvart 
synd henger ikke sammen. Det kan lenge se ut 
som om det går an å forene. Men til sist skal 
det vise seg at det er umulig å kombinere Jesus 
og synden. Enten kommer Jesus til å skille deg 
fra synden (slik at du blir redd for den) eller så 
kommer synden å skille deg fra Jesus (kanske 
sukssesivt, uten at du merker det).

Mot kveld
I 1 Kong 11,4 finnes en tragisk opplysning om 
Salomos utvikling da han ble gammel. ”Da 
Salomo ble gammel,vendte hustruene hans 
hjerte til andre guder, og hans hjerte var ikke 
helt med Herrens hans Gud.”

Salomo begynte å dras mot kvinner av andre 
folkeslag, som Herren uttrykkelig hadde sagt 
at de ikke skulle ha fellesskap med. Det kan 
vel ikke være så farlig, tenkte Salomo kanskje 

og ga seg selv større og større friheter. Allerede 
tidligere i livet hadde han gjort private unntak 
fra Herrens ordninger.

Faren er også stor for at kristne i vår tid selv 
begynner å bedømme hva vi kan gi oss inn på. 
mange lager sine egne normer. I noen tilfeller 
gjør de slik det passer dem. Det Herren har 
sagt kommer i andre rekke. Vi glemmer så lett, 
at syndefordervet, vår onde natur, alltid drar i 
feil retning. Og tillater man en synd, aksepterer 
man snart også en annen. I Salomos tilfelle gikk 
utukt og avgudsdyrking hånd i hånd. 

Gud godkjenner aldri et dobbeltliv der vi 
forsøker å kombinere synden og Jesus. Slik var 
det også for Salomo. ”Da ble Herren vred på 
Salomo fordi han hadde vendt hjertet bort fra 
Herren.” (1 Kong 11,9).

Det foræderiske er at det er så vanskelig å 
oppdage hjertets hemmelige frafall. Kanskje 
livet ikke forandres så mye i det ytre. Salomo 
sluttet jo neppe med sine tempelbesøk og 
omsorgen for tempelet. Gudstjenestelivet 
fortsatte som vanlig, men det hadde hendt noe 
i hjertet. Ja, kanskje ble det til og med bare 
mer av liturgisk stas og prakt i Guds hus, men 
mindre av sannhet og ydmykhet i hjertet.

Hvordan gikk det for Salomo til sist? Bibelen 
taler ikke om noen vekkelse og omvendelse for 
Salomo før han døde. Ingen ting tyder på noen 
forandring av Salomos åndelige tillstand. Men 
dommen tilhører alene Herren.

Gud vil gjennom Salomos livshistorie tale til 
deg og meg om hvor viktig det er å ha sin sak 
med Herren i orden. At vi daglig flyr till ham 
som er mer enn Salomo, Herren Jesus Kristus. 
Holder vi til der, gjelder Skriftens ord: ”Så er 
det da (svensk: nu) ingen fordømmelse for dem 
som er i Kristus Jesus.” (Rom 8,1). I Kristus 
har et Guds barn også en herlighet, som langt 
overgår Salomos herlighet, en herlighet som 
dessuten aldri kan miste sin glans. Den er evig. 
”Herren skal være et evig lys for deg, og din 
Gud skal være din herlighet.” (Jes 60,19).

(Fra Pietisten nr 5/2014. Oversatt fra svensk. 
Gjengitt med tillatelse fra forfatter) o
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”Lad alle dine Veje sigte mod Målet”
Av Odd Eivind Stensland

”Lad alle dine Veje sigte mod Målet” Ord 4,26. 
(Dansk oversettelse 1931)

I Norske Bibel (NB-88) står det: ”la alle dine 
veier være rette.” Holder vi oss til den danske 
oversettelse av 1931 gir det oss mange assosia-
sjoner til hvordan vi skal innrette vårt liv her i 
verden, med tanke på evigheten. 

Spørsmålet er hvilket mål det er vi taler om 
her? 

Hva er målet? 
Vi vet fra idrettsverdenen at når vi er kommet 
til mål, da er løpet slutt. ”Vet dere ikke at de 
som løper på idrettsbanen, de løper alle, men 
bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere 

kan vinne den!” (1 Kor 9,24). Her blir målet 
sammenlignet med en seierspris. Så sies det 
videre: ”Enhver som deltar i idrettstevling, 
er avholdende i alt – de altså for å vinne en 
forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig.” 
(1 Kor 9,25). Denne seiersprisen det er snakk 
om her er ikke forgjengelig med alt det vi finner 
her på jorden, men den er uforgjengelig. Det 
er ”en arv som er uforgjengelig og uflekket og 
uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene”. 
(1 Pet 1,4). Derfor sier Paulus i Fil 3,12-14 
”Ikke så at jeg alt har nådd dette eller allerede 
er fullkommen. Men jeg jager etter det for å 
kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av 
Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg 

Guds folk og den religiøse verden
Av Ludvig Hope

”Da skal himlenes rike være å likne med ti 
jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å 
møte brudgommen. Men fem av dem var dårlige 
og fem kloke.” (Mat 25,1-2)

Slik skal det se ut i Guds rike på jorden i 
slutten av vår tidsalder. Alle sovner, både de 
sanne kristne og de som har mistet livet i Gud 
eller kanskje aldri eid det. Sammen går de og skal 
møte brudgommen. Og sovner alle som en. I så 
måte var alle så like at ingen kunne skille dem 
fra hverandre. Først da lyset fra brudgommen 
stråler imot dem i den mørke natt, får de fem se 
seg dåret.

For et rystende alvor det ligger i disse Jesu 
ord!

Å gå sammen med sanne kristne og tro om seg 
selv at en er kristen, og så i siste øyeblikk, når alt 
er for sent, få høre at Herren ikke kjenner en – det 
er svært å tenke på. Etter hvert som det lir mot 

den dag da Kristus skal komme igjen, føres vi 
mot en slik tid. Guds folk vil mer og mer blande 
seg med den religiøse verden og rive ned grense-
steinene som Gud har satt mellom omvendte og 
uomvendte. Denne samrøring vil stjele kraften 
fra Guds folk og binde dem i vannmakt og søvn.

For en våken kristen skulle det være lett å se 
hvordan alt arbeider på å føre oss inn i denne tid.

En trøst og et lys i denne mørke natt er det at 
søvn behøver ikke å være det samme som død. 
Har vi ikke mistet Den Hellige Ånd, så eier vi 
ennå pantet på vår arv, og Herren kjenner oss 
som sine. Gud være takk for denne trøst!

”Opp, opp på vakt av all din makt
og våk med alle fromme!
Våk og bed, har Jesus sagt,
til I ser ham komme.”

(Fra ”Et ord i dag” 23. september. AS Lunde & 
Co.’s forlag. Bergen 1956) o

Bokklipp / Fra troens slagmark
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selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg 
glemmer det som ligger bak og strekker meg 
ut etter det som er foran, og jager mot målet, 
til den seierspris som Gud har kalt oss til der 
ovenfra i Kristus Jesus.” Målet er himmelen. 
Målet er å få være der Jesus er, med alle sine 
barn.

Glad kan jeg lese om himmelens hjem, 
målet som venter den dag jeg når frem. 
Ja, jeg vil følge min frelser, min bror, 
til jeg får møte ham der hvor han bor 
(Sangboken nr. 784)

Bomme på målet
For en tid siden kunne vi lese i en avis om et 
kjærestepar som fikk internasjonal oppmerk-
somhet etter å ha bommet på målet med reisen 
de foretok, og havnet i feil verdensdel. På vei til 
en tre ukers ferie i Australia, landet de i Halifax, 
Canada. Her steg de om bord i et lite propellfly 
og fortsatte reisen nordover. Det var først da 
de ankom byen Sydney, som ligger på Cape 
Breton Island, i Nova Scotia, at de innså at de 
var på feil sted. Hvis vi ikke er oppmerksomme 
nok kan vi bomme på målet når vi skal ut å 
reise. Andre eksempler er Bethlehem som er en 
by i Pennsylvania i USA. Men byen i Israel er 
mest kjent som Jesu fødested. Oslo er navnet 
på en by nordvest i Minnesota, USA. Men vi 
vet at Oslo også er hovedstaden i Norge. Slike 
bomturer kan gjøres om, selv om det koster 
mye å komme til riktig sted. 

I åndelig forstand taler vi også om å bomme 
på målet. Når Det gamle testamente taler om 
synd, så brukes det flere ulike ord for å beskrive 
dette for oss. Ett av ordene som brukes er å 
bomme på målet. Det er et mål som er satt for 
alle, og vi må vokte oss for å ta feil av målet. 

Vi leser i Dom 20,16: ”Blant alle disse 
folk var det sju hundre utvalgte menn som var 
kjevhendte. Hver og en av dem rammet på et 
hår når han slynget med stein, og feilte ikke.” 
Det står her at de ”feilte ikke”. De bommet ikke 
på målet. 

”Også den som ikke bruker omtanke, går det 
ille, og den som er snar på foten, synder.” (Ord 

19,2). I 1930 bibeloversettelse står det for ordet 
”synder” at han ”treder feil” Når visdommen i 
Ord 8,36 taler om seg selv sier den: ”Men den 
som ikke finner meg, skader sin egen sjel. Alle 
de som hater meg, elsker døden.” Å synde 
betyr å ta feil avmålet Gud har satt for oss.

Arvesynd
Ordet arvesynd står ikke i Bibelen, men saken 
er likevel klar. ”Se, jeg er født i misgjerning, og 
min mor har unnfanget meg i synd.” (Sal 51,7). 
”Kunne det bare komme en ren av en uren! Ikke 
én!” (Job 14,4). ”Hvem kan si: Jeg har renset 
mitt hjerte, jeg er fri fra min synd?” (Ordsp 
20,9). ”Det som er født av kjødet, er kjød” 
(Joh 3,6). ”Derfor, likesom synden kom inn i 
verden ved ett menneske, og døden på grunn av 
synden, og døden slik trengte gjennom til alle 
mennesker, fordi de syndet alle” (Rom 5,12). 

”Hvem som enn fødes, fødes som Adam, en 
fordømt blant fordømte, og ved et dårlig liv blir 
han en enda dårligere Adam” (Augustin). 

Men hva er egentlig synd? Tar vi utgangs-
punkt i Joh 16 ser vi at Jesus sier: ”det er til 
gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg 
ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. 
Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til 
dere. Og når han kommer, skal han overbevise 
verden om synd og om rettferdighet og om 
dom: Om synd, fordi de ikke tror på meg.” (Joh 
16,7-9). 

Her står det at synd er ”fordi de ikke tror på 
meg.” Syndens innerste vesen er vantro. Det vil 
si at en ikke vil tro, og at en lukker sitt hjerte 
for Herren. Vantroen består i at mennesket har 
revet seg løs fra Gud, og i stedet for å leve i 
absolutt avhengighet av ham, lever sitt eget 
selviske liv. All synd er derfor først og fremst 
synd mot Gud. (Jfr. Salme 51,6).

Gud krever fullkommenhet
“I 1875 gikk en rekke land inn for “Meter-
konvensjonen”. Det innebar en felles standard 
for mål og vekt. I Norge har vi et offisielt 
kilolodd. Det står strengt beskyttet hos Juster 
vesenet, innelåst i et skap og innkapslet i to 
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glassklokker. En gang i blant må dette kilo-
loddet fraktes til Paris for å sammenlignes 
med det internasjonale offisielle kiloloddet. 
Hvis det ikke er i samsvar med det, må det 
justeres. Dette kiloloddet kan man ikke ta på 
uten hansker. Et fingeravtrykk vil nemlig gjøre 
loddet noen mikrogram tyngre, og da blir all 
vekt gal. Jeg synes dette lærer oss noe viktig 
om synd og måten ordet fungerer på i Bibelen. 
Synd er å bomme på målet, ikke være i samsvar 
med Guds standard. Og Guds standard er hans 
ord og hans lov, blant annet slik det kommer til 
uttrykk i De ti bud.” (Knut Kåre Kirkholm). 

Det hersker ikke tvil om at menneskene 
har bommet på målet, og at vi ikke er i stand 
til å være slik Gud krever av oss i sin fullkom-
menhet. Den som skal bli godtatt av Herren 
må være fullkommen, og ha gjort alt det loven 
krever. ”Og loven har ikke noe med troen å 
gjøre, men der heter det: Den som gjør det, 
skal leve ved det” (Gal 3,12). “Og den hellighet 
som Gud krever består ikke bare i et utvortes 
liv som stemmer med lovens bokstav. Men i 
fullkommen renhet i vårt indre hjerte. Det som 
loven krever er at det ikke skal finnes en eneste 
ond tilbøyelighet eller lyst til det onde i våre 
hjerter, og at vi skal være fylte med rene og 
hellige drifter og tilbøyeligheter. Og alle våre 
tanker, ord og gjerninger skal være usmittet. 
Loven krever ikke bare at vi aldri skal gjøre 
noe ondt, men at vi hvert øyeblikk av vårt liv 
skal gjøre det gode. Kristus sier jo: ”Vær da 
fullkomne, likesom deres himmelske Far er 
fullkommen” (Mat 5,48).” (Jakob Traasdahl).

Fallet er gjenopprettet
Noen vil med dette tenke at den standeren 
kan ikke noe menneske leve opp til. Det er en 
umulighet. Ja! Det er umulig, men likevel er 
kravet der. Den som skal ha samfunn med Gud 
må være fullkommen. Det er absolutt. Hva gjør 
Gud da? Da har det store skjedd i historien at 
Jesus er kommet for å gjenopprette det som 
var blitt ødelagt mellom meg og Gud. Jesus 
kom for å leve opp til den standeren som Gud 
krever. ”Dere må ikke tro at jeg er kommet for 

å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke 
kommet for å oppheve, men for å oppfylle.” 
(Mat 5,17). Dette gjorde ikke Jesus for sin egen 
del, men han gjorde det for deg, slik at det kan 
sies at Kristus er vårt liv. (Kol 3,4). 
Sangeren uttrykker det på denne måten: 

Se ej på mig, se på din Søn,
jeg er i syndens magt,
jeg veket er fra dine bud
og vraget har din pakt.
Min bedre eller verre stund
er ganske ens for dig,
thi hver en stund jeg syndig er.
O, Gud, se ej på mig! 

Men hør hva han sier videre: 
Nei, kære Gud, se bort fra mig
og se på Jesus Krist,
hvis død og blod på korset har
betalt min skyld forvist.
Ja, han er min retfærdighed,
min hellighed, mit alt,
thi han har godtgjort alt for mig,
ja tusindfold betalt. 

Jeg som egentlig var en synder som stod i et 
gjeldsforhold til Gud, kan få komme i et ordnet 
forhold igjen, takket være Jesus. 

I ham er jeg nu hvid og ren,
hvor sort jeg selv end er;
i ham jeg og er god og from,
fuldkommen stedse her;
thi hva han er, er også jeg,
og hva han har, har jeg,
fuldkommen hellighed for dig,
din yndest på min vej.

Veivalg
Det er kun i Jesus at jeg er på den rette veien, 
og har kurs mot himmelen som er vårt mål. 
Men på veien fram mot det endelige målet, vil 
vi hele tiden stå ovenfor veivalg i livet. Det er 
avgjørende hva vi gjør med disse valg. Når jeg 
ser tilbake på mitt liv, ser jeg en lang linje av 
veivalg som har ført meg der jeg er i dag. Det er 
også tale om valg som våre barn gjør. Vi ønsker 
dem alt godt i livet og at de alltid skal være hos 
Jesus. Da blir valg av skole, venner, fritids-
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aktiviteter, ting de leser, ser på, og er opptatt av, 
viktig og bestemmende for kursen videre.

Da Abraham og Lot måtte skille lag, var 
grunnen at ”landet kunne ikke romme dem, så 
de kunne bo sammen, for deres eiendom var for 
stor til at de kunne bo sammen.” (1 M 13,6). 
Abraham sa til Lot: ”Ligger ikke hele landet 
åpent for deg? Jeg ber deg, skill deg fra meg! 
Hvis du tar til venstre, vil jeg dra til høyre. Hvis 
du tar til høyre, vil jeg dra til venstre.” (1 M 
13,9). Lot fikk velge hvor han ville dra. Da står 
det at Lot løftet ”sine øyne, og han så at hele 
Jordan-sletten like til Soar overalt var vannrik, 
som Herrens hage, som landet Egypt. Dette 
var før Herren ødela Sodoma og Gomorra. Så 
valgte Lot for seg selv hele Jordan-sletten. Og 
Lot drog østover, og de skiltes fra hverandre.” 
(1 M 13,10f.). 

Vi er alle tilbøyelige til å bedømme ting ut i 
fra det som ser flott og tiltrekkende ut. Så vet vi 
hvordan det gikk med Lot. Han havnet i Sodoma. 
”Men Sodomas menn var onde og syndet grovt 
mot Herren” (1 M 13,13). Lot og familien ble 
reddet da byen ble ødelagt, men hustruen var 
ulydig og måtte ta sin straff. Hun maktet ikke 
å forlate det hun hadde i denne verden og ble 
til en saltstøtte. Derfor lyder advarselen til oss i 
dag: ”Kom Lots hustru i hu!” (Luk 17,32). Lot 
ble berget, men opplevde mange vanskelige ting 
som kunne vært unngått hvis han hadde tatt en 
annen vei. ”Han fridde ut den rettferdige Lot, 
som ble plaget ved de lovløses skamløse ferd” 
(2 Pet 2,7). Spørsmålet som melder seg for deg 
og meg er om vi i ett og alt innretter vårt liv på 
den måten at ”alle dine Veje sigte mod Målet”? 
Eller er det slik at vi tar andre veier her i livet 
som vil føre oss bort fra Jesus?

Krokveier
Å ta krokveier, eller å ta en snarvei, betyr at en 
ikke går på den veien som en egentlig skal gå på. 
Det er utallige krokveier i våre liv som skyldes 
synden og dens makt. Det står i Salme 125,5: 
”Men de som bøyer av til krokveier, skal Herren 
sende fra seg sammen med dem som gjør urett. 
Fred være over Israel!” Dette er en salme ved 

festreisene. Da skulle en gå opp til Jerusalem til 
templet, som ligger på ca. 800 meter over havet.

Det tales her om å bøye av for krokveier, det 
skulle en ikke gjøre. Jesus har ryddet en vei like 
inn til Gud. Den veien er Jesus. ”Jesus sier til 
ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen 
kommer til Faderen uten ved meg.” (Joh 14,6). 
”Det skal være en ryddet vei, og den skal kalles 
den hellige vei. Ingen uren skal gå på den, 
men den hører hans folk til. Ingen veifarende, 
ikke engang dårer, skal fare vill.” (Jes 35,8). 
”Skyldtynget mann går krokete veier, men den 
rene går rett fram.” (Ord 21,8). 

Hvordan kan vi ta krokveier, eller snarveier 
i livet? Det kan vi gjøre på forskjellige måter. 
Men det skjer ved at vi ikke tar ting så nøye. 
Det kan for eksempel skje ved ulike former for 
stjeling og juks. Det kan også skje ved løgn, 
eller ved en nødløgn som viser seg på den måten 
at en forteller nok sannheten, men ikke hele 
sannheten. En holder med andre ord noe tilbake. 
Da er vi kommet inn på en krokvei i livet. Første 
punktet i en sann omvendelse er å innrømme. 
Å bekjenne sine synder er å si det som jeg har 
gjort og ikke skjule noe, eller holde noe tilbake. 
Å bekjenne betyr å ”si det samme som”. Jeg sier 
med andre ord det samme som Bibelen sier om 
meg. En kristen kan komme inn på krokveier, 
det vil si å falle i synd. Men han kan ikke bli 
der. ”Faller han i synd, så er det som å falle i 
ild eller vann, hvor han ikke får fred før han er 
fridd ut fra det igjen.” (Carl O. Rosenius). Selv 
om mange gjør ting som er allment akseptert i 
samfunnet, så behøver ikke det være i samsvar 
med Guds vilje. Du som hører Jesus til, og vil 
til himmelen, må gå en annen vei enn de andre. 
”Du skal ikke følge mengden i det som er ondt. 
Og du skal ikke vitne slik i en rettssak at du 
bøyer deg etter mengden og gjør rett til urett.” 
(2 M 23,2). ”Den som vandrer i oppriktighet, 
frykter Herren. Men den som går krokveier, 
forakter ham.” (Ord 14,2). (jfr. Sal 101,3; Ord 
10,9; Jes 30,12.) 

La oss innrett oss slik at ”alle dine Veje sigte 
mod Målet.” o
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Tenestedeling – frigjering eller avgrensing
Av Johannes Kleppa

Då Gud skapte mennesket, skapte han det 
i Guds bilete. I dette ligg også at Gud skapte 
oss som mann og kvinne, eller som mannleg 
og kvinneleg. Då Adam var åleine, heiter det at 
det ikkje var godt for mennesket å vera åleine. 
Blant dyra fann Adam ingen som kunne vera 
hans like og medhjelp, fordi ingen av dei var 
skapte i Guds bilete. Då skapte Gud Eva, og 
Gud arrangerte det første bryllaupet ved å leia 
kvinna til mannen, og gjorde dei til eitt kjøt. 

Den likskapen og den ulikskapen som 
slik kjem til uttrykk, ligg til grunn for heile 
menneskelivet og for alle relasjonane mellom 
mann og kvinne – og Gud definerte det som 
«overlag godt». Med tanke på å vidareføra 
menneskeslekta, er dette innlysande. Om alle 
skulle praktisera dagens likekjønnsideologi, ville 
menneskeslekta opphøyra med den generasjonen.

I ekteskapet avspeglar forholdet mellom 
mannen og kvinna Guds kjærleik, ved at mannen 
skal elska kona si som Kristus elska kyrkja, og 
kvinna skal underordna seg mannen som kyrkja 
underordnar seg Kristus. Er denne relasjonen og 
praksisen god for kyrkjelyden, er han god for 
mannen og kvinna i ekteskapet også.

Den harmoniske relasjonen mellom mann og 
kvinne som ligg i gudsbilete, vart delvis broten 
ved syndefallet, og mannen er freista til å råda 
over kvinna på syndig vis. Av denne grunnen 
er det særlege formaningar til mannen i høve til 
kvinna. Det er generelt slik at det er mannen som 
må bera ansvaret for at jorda vart forbanna ved 
syndefallet.

Ordninga mellom mann og kvinne etter 
skapinga er vidareført og stadfesta ved synde-
fallet. Dette er altså ei god ordning, men ho har 
som menneskelivet generelt vorte problematisk 
ved syndefallet og kan misbrukast – særleg 
av mannen. Det er altså ikkje ordninga som er 
problematisk, ho er til det god og ho motverkar 
konsekvensane av syndefallet.

Den ordninga som er mellom mann og kvinne 
i ekteskapet, gjeld også i Guds storfamilie på 
jorda, den kristne forsamlinga. Det er aktualisert 
slik at kvinna ikkje skal råda over mannen, men 
mannen skal gjennom lære- og hyrdingoppgåva 
tena forsamlinga i kjærleik. Denne ordninga går 
tilbake til skapinga og syndefallet, og til ekte-
skapets utgangspunkt i Kristus og frelsesverket.

Ordninga med tenestedeling mellom mann 
og kvinne i den kristne forsamlinga er med dette 
ikkje uttrykk for avgrensing, men for frigjering – 
både for mann og kvinne. Difor bør ein ikkje ta 
som utgangspunkt at dette er eit problem, når ein 
skal utmynta det i dagens situasjon, men at det er 
eit gode. Det gjer ein best ved å gå til det Bibelen 
lærer om mann og kvinne, og det som kjem til 
uttrykk i dei tekstane som direkte talar om tenesta 
i forsamlinga. Ein må unngå å oppheva teneste-
delinga gjennom eit lågkyrkjeleg kyrkjesyn, 
eller utvida henne gjennom eit høgkyrkjeleg 
embetssyn, men halda fast på henne ved å utfalda 
bibeltekstane. 

(Innspill i Dagen 26.02.2015. Gjengitt med 
tillatelse fra forfatter) o

Kvellestad som kollega ved 
Bibelskolen i Staffeldts gate. Hun var utvilsomt 
en viktig veileder og sjelesørger for mange. 
Men som kvinne tok hun noen forbehold. Hun 
forkynte ikke i en høgmesse, og hun underviste 
ikke i troslære. For hun var seg bevisst at det må 
være en tjenestedeling. 

 Jeg skriver ikke for å gjøre noen motløse, 
men jeg forteller om sorgen over en endrings-
prosess. Kanskje flere kunne begynne å sørge. 
Måtte Herren oppreise mange vitner som lik 
Issakars menn forstår seg på tidene, så de vet hva 
Guds folk har å gjøre (1 Krøn 12,32)!

(Fra Dagen 10.03.2015, med tillatelse fra 
forfatter) o

Fra s. 24 u
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Hva sier Guds ord om misunnelse?
Av Olav Hermod Kydland

I denne artikkel vil vi ta for oss hva Bibelen sier 
om misunnelse og peke på noen konsekvenser det 
har for oss mennesker.

Den kjente taleren fra oldtida, Chrysostomus 
(347-407), som var erkebiskop i Konstantinopel 
(397-407), har uttalt om misunnelse: ”Avind 
(misunnelse) er en hest som djevelen gjerne rir.” 

Det er særlig ordet Fthonos som blir brukt 
om misunnelse i Det nye testamente (NT). 
Studiebibelen sier om dette ord (Bind V side 905): 
”Fthonos er (derimot) bitter egoisme som ikke 
tåler å se andre har noe mer eller bedre enn en selv, 
ja, som ikke en gang unner andre noe godt. Ofte 
er det mer om å gjøre for den som er behersket 
av fthonos (misunnelse) å hindre at andre får noe, 
enn selv å komme i besittelse av det. Derfor er 
fthonos (misunnelse) ikke bare egosentrisk, men 
direkte ondskapsfull. ”Fthonos (misunnelse) er 
åpenbart noe avskyelig” (Barclay).”

Misunnelse i hedenskapet
I Rom 1 finner vi misunnelse sammen med andre 
synder blant hedningene som ikke brydde seg om 
å eie Gud i kunnskap, da overgav Gud dem til et 
udugelig sinn så de gjør slikt som ikke sømmer 

seg: ”De er fulle av all slags urett, umoral, 
griskhet, ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst 
og strid, svik og falskhet. De ble ryktemakere, 
baktalere, gudshatere, voldsmenn overmodige, 
storskrytere oppfinnsomme til ondt, ulydige mot 
foreldre, uforstandige, upålitelige, uten naturlig 
kjærlighet, ubarmhjertige. De kjenner godt 
til Guds rettferdige dom, at de som gjør slikt, 
fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare slikt 
selv, men de holder også med dem som gjør det.” 
(Rom 1,29-32)

Her ser vi syndene som er typisk for heden-
skapet. Dette er gjerninger som mennesker 
gjør som enten har forkastet Gud, eller ikke 
bryr seg om Guds livslover. Disse gjerninger er 
ødeleggende for samfunnet. For grunnlaget for 
selve samfunnet og for all sann moral springer ut 
av et samfunn med Gud. Øivind Andersen sier: 
”Det er et av menneskenes største bedrag når de 
mener å ville opprettholde en moralsk standard i 
folket samtidig med at de forkaster troen på Gud.” 
(”Grunnsannheter til frelse”, side 61-62)

Legg merke til at utrykket ”fulle av misun-
nelse” kommer etter ondskap, men foran 
mordlyst og strid. 
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Rosenius sier: ”Misunnelse er mørkets åndsmakt 
i mennesket, som gjør at det så langt fra å elske 
sin neste som seg selv, tvert imot lider når det ser 
at andre blir foretrukket, eller det går dem vel.”

I Rom 1,32 sies det at de som lever i disse 
synder, godt vet hva Guds dom er, nemlig at de 
fortjener døden. Likevel lever de selv i disse 
synder og holder også med andre som gjør 
det. Studiebibelen III (side 519) sier: ”Det er 
et fellesskap i synden, en ond enhet hvor de 
gjensidig støtter hverandre i sin tross mot Gud. 
Denne lovløshetens hemmelighet er grunnlaget 
for det organiserte Satans rike.” 

De onde tankene kommer av menneske-
hjertet
Jesus taler også om de onde tankene som 
kommer innenfra fra menneskehjertet. I Mark 
7,21-23 sier Jesus: ”For innenfra, fra menneske-
hjertet, er det de onde tankene kommer: utukt, 
tyveri, mord, hor, griskhet, ondskap, svik, utskei-
elser, ondt øye, spott, hovmod, uforstand. Alt 
dette onde kommer innenfra og gjør mennesket 
urent.”

Legg merke til at ”ondt øye” er her og i 
GT billedlig betegnelse for det misunnelige 
sinn. Følgelig regner Jesus også misunnelse 
til de kjødelige gjerninger som kommer fra 
menneskehjertet. Det gjør mennesket urent og 
kan følgelig ikke ha samfunn med Gud.

Apostelen Paulus betegner i Gal 5,19-21 
avind og misunnelse blant andre som kjødets 
gjerninger og sier: ”De som gjør slikt, skal ikke 
arve Guds rike.”

Følgelig går de som lever etter det gamle 
menneske, kjødet, fortapt.

Eksempler fra GT om misunnelse:
Kain og Abel
I 1 M 4 leser vi om brødrene Kain og Abel. 
Kain var jordbruker, men Abel ble sauegjeter. 
En dag bar Kain fram et offer markens grøde for 
Herren, mens Abel bar fram et offer, hvor han 
tok av de førstefødte lam i flokken og deres fett.

Så leser vi: ”Og Herren så til Abel og hans 
offer, men til Kain og hans offer så han ikke.”

Hvorfor så ikke Herren til Kain og hans offer? 
Det var nok fordi Kains offer bare var en ytre 
handling, men han trodde ikke i sitt indre. 
Hebreerbrevets forfatter sier: ”Ved tro bar Abel 
fram for Gud et bedre offer enn Kain. Ved den 
fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig, for 
Gud vitnet om hans gaver. Og ved sin tro taler 
han ennå etter sin død.” (Heb 11,4)

Abel hadde tatt sin tilflukt til Herren og levde 
i syndenes forlatelse og ble erklært rettferdig for 
Gud. Men Kain ble forbitret da ikke Herren så til 
hans offer og stirret ned for seg. Herren advarte 
Kain om synden som lå på lur ved døren og 
sa: ”Den (synden) har lyst på deg, men du skal 
herske over den.” (v. 7). Det kommer tydelig 
fram at Herren advarte Kain mot misunnelse. Og 
i vers 8 fortelles det at Kain slo i hjel sin bror, 
Abel. Følgelig kan vi si at misunnelse førte til det 
første drap som er nevnt i Bibelen.

Apostelen Johannes formaner de troende om 
ikke å være som Kain som var av den onde og slo 
i hjel sin bror (1 Joh 3,12).

Lea og Rakel
Jakob fikk først Lea og siden Rakel til hustru. 
I 1 M 30,1 leser vi: ”Da Rakel så at hun ikke 
fødte Jakob barn, ble hun misunnelig på sin 
søster. Hun sa til Jakob: Gi meg barn, ellers 
dør jeg!” Her ser vi at Rakel ble misunnelig 
på Lea og tenkte hvorfor får min søster barn, 
men ikke jeg? I stedet for å bli glad på søsterens 
vegne ble hun misunnelig. (Men på den tid 
var det en vanære når en kvinne ikke kunne få 
barn.) Senere kom Herren Rakel i hu, og hun 
fikk barn selv også.

Josef og hans brødre
1 M 37,3-4 leser vi om Jakobs kjærlighet til sin 
sønn, Josef: ”Israel hadde Josef kjær framfor 
alle sine sønner, fordi han var hans alderdoms 
sønn. Han hadde latt gjøre en sid kjortel til 
ham. Men da hans brødre så at faren holdt 
mer av ham enn brødrene, la de ham for hat og 
kunne ikke tale vennlig til ham.”

Da Josef fortalte en drøm han hadde drømt, 
hatet brødrene han enda mer. I 1 M 37,11 leser 
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vi at brødrene var misunnelig på Josef. I Apg 7,9 
sies det: ”Og patriarkene ble misunnelig på Josef 
og solgte ham til Egypt. Men Gud var med ham.”

Her ser vi igjen hva misunnelse førte til. Ja, 
det var også tale om å drepe Josef. Heldigvis ble 
det ikke noe av det, men tenk å selge sin egen 
bror til fremmede, det er forferdelig!

Korah sammen med Datan og Abiram
Disse stod fram sammen med 250 menn mot 
Moses og Aron og sa (4 M 16,3): ”- Nå får 
det være nok! Hele menigheten er hellig, alle 
sammen, og Herren er midt blant dem. Hvorfor 
skal da dere opphøye dere over Herrens 
menighet?” Korah samlet hele menigheten mot 
Moses og Aron. Moses advarte dem og sa at de 
skulle få kjenne at det var Herren som hadde 
sendt han og fortsatte å si: ”Men dersom Herren 
gjør noe som ikke har hendt før – dersom jorden 
lukker opp sitt gap og sluker dem og alle deres, 
så de farer levende ned i dødsriket, da vet dere 
at disse menn har foraktet Herren.” (v. 30). 
Med det samme Moses hadde sagt dette, revnet 
jorden under dem: ”Jorden åpnet sitt gap og 
slukte dem og deres boliger og alt det folk 
som tilhørte Korah, og alt det de eide. De fór 
levende ned i dødsriket med alle sine. Jorden 
skjulte dem, og de omkom og ble utryddet av 
menigheten.” (v. 32-33).

Salme 106,16 stadfester at det var på grunn av 
misunnelse mot Moses og Aron at dette skjedde. 
Med andre ord: de foraktet Herren fordi de var 
misunnelige på Moses og Aron som Herren 
hadde utvalgte til å være ledere. Konekvensene 
av dette var alvorlige.

Asaf 
I Salme 73 forteller Asaf at han nesten hadde 
falt fra Herren. Han så nemlig at det gikk de 
ugudelige vel. De var fri fra lidelser og hadde 
alle ting i overflod. De var ikke plaget som 
andre mennesker, men levde som om Gud ikke 
eksisterte eller ikke hadde kunnskap om deres 
liv. Asaf selv var plaget hele dagen og tenkte at 
han kanskje hadde renset sitt hjerte forgjeves.

Men så fikk han se i Guds ords lys hvordan 

det gikk de ugudelige til slutt. De ble ødelagt og 
gikk under i et øyeblikk. Da dette gikk opp for 
han, bekjente han at han hadde vært ufornuftig 
og sier: ”- Som et dyr var jeg imot deg.” (v. 22). 
Videre sier han at han alltid vil bli hos Herren og 
uttaler: ”Du leder meg ved ditt råd, og deretter 
tar du meg opp i herlighet.” (v. 24)

Hva var det Asaf opplevde? Han ble misun-
nelig på verdens mennesker som hadde alt og 
levde i luksus. Først da han i Guds ords lys innså 
hvordan det endte dem, erkjente han sin synd og 
bekjente den for Herren og ble løst og så fram til 
herligheten.

Fra Det nye Testamentet
I Mark 15 leser vi om at yppersteprestene 
overgir Jesus til Pilatus. I følge Mark 15,10 
visste Pilatus at yppersteprestene hadde overgitt 
Jesus til ham på grunn av misunnelse. De tålte 
ikke at de fleste menneskene lyttet mer til hans 
ord enn til deres.

Lignelsen om arbeiderne i vingården
I lignelsen om arbeiderne i vingården forteller 
Jesus at himlenes rike er likt en husbond som 
gikk tidlig ut for å leie arbeidere til vingården. 
Han ble enig med arbeiderne om en denar for 
dagen. Senere gikk han ut den tredje time, 
den sjette, og niende time. Ja, til og med i den 
ellevte time gikk han ut og fant arbeidere til 
vingården.

Da det ble kveld, sa eieren til forvalteren at 
han skulle kalle arbeiderne fram og gi dem lønn. 
Alle fikk en denar. Men da de første kom fram, 
trodde de at de skulle få mer. De knurret mot 
husbonden og sa at de som hadde arbeidet bare 
en time ble stilt likt med dem som hadde båret 
dagens byrde og hete. Men husbonden sa at de 
var enige i en denar om dagen. Videre sa han at 
han ville gi denne siste det samme: ”Har jeg ikke 
lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller er ditt 
øye ondt fordi jeg er god?” (Mat 20,15)

Når Jesus her nevner ”ondt øye”, er det en 
billedlig betegnelse for det misunnelige sinn. 
Arbeiderne som hadde arbeidet hele dagen, 
misunte han som bare hadde arbeidet en time for 
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samme lønn. Følgelig manglet kjærligheten til 
sine medmennesker hos dem.

Martin Luther sier om misunnelse 
”Naturen er slik beskaffet at ingen unner sin 
neste så mye som seg selv og at enhver drar 
til seg så mye han kan. Det må gå den andre 
hvordan det bare vil. Og dessuten vil vi 
attpåtil gjelde for fromme mennesker og vite 
å gi oss det aller vakreste skinn og å skjule 
skjelmen (smartingen) i oss. Vi uttenker så 
mange listige finter og slue knep – slike som 
vi daglig uttenker så dyktig – at det ser ut som 
om vi handlet aldeles riktig. Ja, vi våger kjekt 
å påberope oss og insistere på at slikt ikke skal 
kalles frekkhet, men klokskap og forutseenhet. 
Dertil er også jurister og lovlærde behjelpelige. 
De vrir og tøyer retten for at den skal begun-
stige en viss utgang av saken. Likeså vrenger de 
orda og anvender dem etter sin interesse, uten 
å spørre etter tjenesten og nestens behov. Kort 
sagt: den som i slike ting er sluest og listigst, 
han får sikrest hjelp av loven, som det også 
heter: ”vigilantibus jura subveniunt – det vil si: 
Den som vet å passe seg, får alltid rett.”” (Den 
store katekisme 9.-10. bud) 

Hva gjør misunnelse med oss?
Vi har allerede sett eksempler fra Bibelen om 
hva misunnelse gjør med mennesker.

Misunnelse er en holdning som har sitt 
utspring fra det gamle mennesket, kjødet.

Ved syndefallet kom synden inn i verden. Eva 
lyttet til slangens røst: ”Har Gud virkelig sagt?” 
(1 M 3,1). Slangen skapte tvil hos de to første 
menneskene om hva Herren hadde ment. 

Deretter kom han med en løgn,1 M 3,4-5: 
”Da sa slangen til kvinnen: Dere kommer slett 
ikke til å dø! Men Gud vet at den dagen dere eter 
av det, vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik 
som Gud og kjenne godt og vondt.”

På denne måten forførte slangen først Eva 
som tok av frukten og åt og ga også til Adam som 
likedan åt av frukten. Dermed var menneskene 
ulydige mot Guds ord og falt i synd.

Da menneskene er skapt som en slekt, falt 

hele menneskeslekten i synd. Siden vår represen-
tant Adam falt, falt hele menneskeslekten.

Luther sier at mennesket er innkrøket i 
seg selv. Begjæret, den onde lyst, har sitt sete 
i hjertet, i sinnet hos menneskene etter synde-
fallet. Alle mennesker er født med dette begjær 
eller ond og syndig lyst. David sier i Salme 51,7: 
”Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har 
unnfanget meg i synd.”

Men for at vi skal vite hva som er rett og galt 
har Herren gitt oss de ti bud.

Det dobbelte kjærlighetsbudet
Jesus sammenfattet de 10 bud i det dobbelte 
kjærlighetsbudet da en lovlærd fristet han og 
spurte hvilket bud som var det største i loven. 
Jesus svarte og sa: ”- Du skal elske Herren din 
Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av 
all din forstand. Dette er det største og første 
bud. Men et annet er like stort: Du skal elske 
din neste som deg selv.” (Mat 22,37-39)

Den første tavlen angår vårt forhold til Den 
treenige Gud, mens den andre tavlen angår 
forholdet til vår neste.

Ikke noe menneske kan oppfylle de ti bud av 
seg selv. Men Gud lot sin Sønn komme til jord 
og bli menneske, Gud-menneske. Jesus levde 
et fullkommet liv, oppfylte Guds hellige lov og 
døde en stedfortredende død på Golgata for alle 
mennesker. Enhver som tror på Jesus og blir 
døpt, blir rettferdiggjort, gjenfødt og blir et nytt 
menneske.

En kristen er blitt et nytt menneske og ønsker 
å leve etter Guds bud. Følgelig blir det en kamp 
mellom det nye Kristus-livet og det gamle 
mennesket, ”kjødet”. Det gamle mennesket vil 
leve etter begjæret, den syndige lyst.

Det niende og tiende bud taler om dette 
begjæret og sier: ”Du skal ikke begjære din nestes 
hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans 
tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel 
eller noe annet som hører din neste til.” (2 M 
20,17)

Både det niende og tiende bud handler om 
hjertets og tankelivets forhold til nesten. Vår 
neste er gjerne dyktigere enn oss, har større og 
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finere hus, kostbarere bil og mer til. Dette skaper 
misunnelse.

Det kan også gjelde innenfor et ekteskap. Vi 
kan bare tenke at når den ene ektefelle er mer 
populær blant folk enn den andre, så vekker det 
gjerne misunnelse hos den ektefellen. Eller når 
den ene ektefelle overgår den andre intellektuelt 
og vekker beundring blant andre mennesker, så 
fører det mange ganger til misunnelse. 

Vi stiller oss gjerne spørsmålet: Hvorfor skal 
han eller hun ha det så mye bedre enn oss? Er det 
ikke da misunnelse som ligger bak?

Når noen har fornærmet oss, hva skjer da? 
Reagerer vi ikke med misunnelse og hat i vårt 
hjerte? Ønsker vi ikke da mange ganger å ta 
igjen på lignende måte?

Men misunnelse skaper også distanse, 
avmålthet og mange ganger fiendskap mot vår 
neste. Vi snakker gjerne nedsettende om han 
eller henne, altså baktalelse. Vi er svært opptatt 
av å finne hans eller hennes svake sider og 
gjerne framheve dem til andre. Derfor fører ofte 
misunnelse til at dagliglivet blir vanskelig å leve 
for mange.

Misunnelse fører aldri noe godt med seg. 
Apostelen Paulus sier at kjødets gjerninger er 
åpenbare (Gal 5,19-21). Blant kjødets gjerninger 
nevner han både avind og misunnelse. 

Det alvorligste er at de som lever etter kjødet, 
ikke skal arve Guds rike. (Gal 5,21). Følgelig 
går alle som lever etter kjødet, fortapt.

Apostelen Paulus skriver til Titus og sier: 
”For også vi var engang uforstandige, ulydige, 
villfarende. Vi var treller under mange slags 
lyster og begjær. Vi levde i ondskap og misun-
nelse. Vi var forhatt og hatet hverandre.” (Tit 
3,3)

Paulus bekjenner her at han tidligere levde 
etter det gamle syndige menneske, men da 
Guds godhet og kjærlighet til menneskene ble 
åpenbart, ble både han og andre frelst ved Guds 
miskunn.

Ondskap og misunnelse fører til uforsonlig 
forhold til nesten. Det er utrykk for kjødets 
gjerninger som en kristen skal avvise og akte seg 
som død i forhold til.

Men siden vi har vår gamle natur oppfordrer 
Guds ord og sier: ”Legg derfor av all ondskap, 
all svik og hykleri, misunnelse og all baktalelse.” 
(1 Pet 2,1). Disse ting hindrer nemlig veksten 
i nåden. Skal en vokse i nåde og kjennskap til 
Gud, må en avlegge misunnelse og all baktalelse. 
For som Jak 3,16 sier: ”For der det er misun-
nelse og selvhevdelse, der er det uorden og alt 
som ondt er.” Misunnelse og selvhevdelse fører 
nemlig til uorden og onde ting.

Derfor formaner apostelen Paulus, både 
seg selv og de troende og sier: ”La oss ferdes 
sømmelig, som om dagen – ikke i svir og drikk, 
ikke i utukt og skamløshet, ikke i strid og misun-
nelse.” (Rom 13,13)

Følgelig fører strid og misunnelse til 
usømmelig adferd.

Der kjærligheten får råde mellom mennesker, 
der er det ikke uvennskap og misunnelse. Paulus 
sier i Rom 13,10: ”Kjærligheten gjør ikke nesten 
noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyl-
lelse.”

Videre sier Paulus i kjærlighetens høysang: 
”Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. 
Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten 
skryter ikke, den blåser seg ikke opp. Den gjør 
ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke 
bitter, gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg 
ikke over urett, men gleder seg ved sannhet.” 
(1 Kor 13,4-6)

Den kristne skal sammenligne seg med 
Kristus, ikke med nesten
Den som har tatt imot Jesus i sitt hjerte og 
lever i syndenes forlatelse, har fått et nytt sinn 
og en ny ånd. Derfor er det en daglig kamp for 
en kristen mellom de to naturer. Men ved den 
kjærligheten en kristen har fått del i, skapes det 
en ny grunnholdning til meg selv, Gud og nesten 
som ikke var der tidligere. Guds Ånd arbeider i 
en kristen for å bevare han fra det onde. Følgelig 
vil en kristen prøve å unngå fristelser. For i 
fristelsene tennes, vekkes og næres vår syndige 
natur. Aksel Valen-Sendstad sier:

”Kjærligheten som er begjærets motsetning, 
har derfor som sitt vesen at den flyr fristelsene.”



23

3/2015 Bibelforum

Det viktigste for en kristen er stadig å huske på 
at Jesus Kristus og hans kjærlighet er grunnlaget 
og utgangspunktet for alt, sier Aksel Valen-
Sendstad og fortsetter: ”Å fly fristelser i praksis 
vil si å unngå og å holde seg borte fra de mange 
påvirkninger og tanker som man vet tenner, 
vekker og nærer begjæret. Men her er det ikke 
bare tale om noe negativt. Her må først og 
fremst det positive understrekes. Og det består i 
det at den kristne alltid ser på og sammenlikner 
seg med Kristus, ikke med noe annet menneske. 
Vårt syndige begjær tennes og næres hele tiden 
når vi sammenlikner oss med og ser til nesten 
hvordan han er og har det i forhold til meg. Så 
vekkes misunnelsen. Bibelen taler derimot om 
å søke Guds rike, å begjære av Gud og om å la 
alle våre bønner, ønsker og lyster stå til ham og 
komme frem for ham (Mat 6,33; 7,7f; Fil 4,6; 
Sal 73,25).

Her er grunntanken at vi skal vende blikket 
bevisst bort fra nesten og det som hører ham til. 
Vi skal ikke sammenlikne oss selv og vårt med 
det. I stedet skal hjerte, tanken og sinnet være 
vendt mot Gud og Jesus Kristus. Det betyr ikke 
verdensflukt. Derimot betyr det at hjerte, tanke 
og sinn da fylles med annet innhold. Først og 
fremst med takk for det han har gitt meg av alle 
åndelige og timelige velsignelser. Og da blir det 

trang plass for misunnelsen. Samfunnet med Gud 
i Jesus Kristus fører blikket bort fra slike ting 
som nærer begjæret og fører det over til slikt 
som nærer kjærligheten. Det er en indre åndelig 
lovmessighet på tross av vår syndige natur.” 
(”Innføring i KRISTEN ETIKK” Luther Forlag 
A/S 1983, side 469).

Avslutning
La oss slå fast at vi har vår gamle syndige natur 
som sammen med denne verden og Djevelen 
utgjør en enhet mot Den treenige Gud og hans 
bud (livslover).

Men en kristen er gjenfødt til et nytt liv i 
samfunnet med Herren Jesus Kristus og har fått 
Den Hellige Ånd som bor ved troen i hjertet.

I vårt liv og ferd skal vi bevisst vende blikket 
og begjæret bort fra vår neste og det han har 
og aldri sammenlikne oss med han eller henne. 
I stedet skal vi vende vårt hjerte, sinn og tanker 
mot Jesus Kristus.

I samfunnet med Herren Jesus skal vi takke 
for både timelige og åndelige velsignelser som 
vi har fått. I dette samfunn skal vi få oppleve at 
blikket føres bort fra ting som nærer den syndige 
lyst og fører det over til slike ting som nærer 
kjærligheten, både til Gud og vår neste. o
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Ord om en sorg
Av Ragnar Andersen

Apostelen vil at vi skal vite at Kristus er 
mannens hode og mannen er kvinnens hode 
(se 1 Kor 11,3). Men mye av bedehusfolket, og 
mange frikirkelige, følger folkekirken i bruddet 
med apostlenes lære om hodeordningen, som 
Paulus uttrykkelig trekker konsekvenser av 
både for heimen og for menigheten. Er det 
basert på en ny skriftforståelse, eller på en ny 
holdning til Skriftens autoritet?

 Enhver kan spørre seg selv: Har jeg virkelig 
en helt annen innsikt i Paulus’ ord om hode-
ordningen enn for eksempel Sigurd Odland, 
Ole Hallesby, Hugo Odeberg, Bo Giertz, Erling 
Danbolt, Leiv Aalen, Sverre Aalen, Regin 
Prenter, Carl Fr. Wisløff, Hans Bovim, Arthur 
Berg, Erling Utnem, Børre Knudsen? Eller har 
jeg en annen holdning til apostlenes autoritet?

 Tenk hvor alvorlig den samme apostel som 
har hevdet den kristne frihet i Galaterbrevet, 
skriver om forskjell på menns og kvinners 
oppgaver i 1 Kor 14 og 1 Tim 2! Han kan ikke ha 
ment at dette bare var noe tidsbestemt og midler-
tidig slik som han argumenterer. Derfor må det 

være rett som Bo Giertz hevdet, at holdningen til 
kvinnelige prester er test på bibeltroskap.

 Vi kan nå se tilbake på en lang periode med 
teologisk oppløsning i Den norske kirke. Tidlig 
fikk det utslag i at apostlenes lære om kjønnene 
ble satt til side. I den seinere tid er dette blitt 
brukt som brekkstang i homoseksualitetssaken. 
Homoseksuelt samliv forsvares i prinsipp med 
samme tolkningsmønster. Og de som sier ja 
til kvinnelige prester, men nei til samkjønnet 
samliv, synes å være en overgangsgenerasjon på 
raskt vikende front. Det er smertelig at den ene 
organisasjonen etter den andre har gitt seg inn på 
samme glidebane.

 Det er en stor sorg for meg at dette også 
gjelder Normisjon, sammenslutningen av Indre-
misjonsselskapet og Santalmisjonen. Jeg ble godt 
kjent med Indremisjonsselskapet i ungdom og 
studietid, var bibelskolelærer i fem-seks år og 
tjenestegjorde seinere i kretsstyret i Helgeland 
krets. Bedehuset ville være et vennesamfunn 
som både var opptatt av vekkelse og av å verne 
om læren. Jeg hadde Elna 

Støttefond for 
evangelisk arbeid 
og misjon

Stiftelsen På Bibelens Grunn
v/Edvard Jekteberg
Persokkrossen 3
4346 Hafrsfjord

Kontonummer: 3201.59.73713

Forts. s. 17 t



25

3/2015 ??Bokklipp??

16.-19. juli 2015
Motto: ”Lær meg å kjenne dine veie” 
Taler: Claus Munk   Sang: Torvald Kjetilstad

Torsdag 16. juli
Kl 16.00  Registrering
Kl 18.30  Kveldsmat
Kl 20.00  Åpningsmøte. Claus Munk taler. Sang ved Kjetilstad

Fredag 17. juli
Kl 08.30  Frokost
Kl 09.30  Bønn. Munk: ”Det gjelder om å vinne seiersprisen”. 1 Kor 9,24-27
Kl 09.30  Barnemøte
Kl 11.00  Sangmøte v/Kjetilstad
Kl 13.00  Middag
Kl 15.30  Kaffe
Kl 16.00  Jubileumsmøte
Kl 18.30  Kveldsmat
Kl 20.00  Møte. Munk taler. Sang ved Kjetilstad

Lørdag 18. juli 
Kl 08.30  Frokost
Kl 09.30  Bønn. Munk: ”Veien fram i frafallets tid”. 1 Pet 5,8-11
Kl 09.30  Barnemøte
Kl 12.30  Middag
Kl 15.00  Tur
Kl 18.30  Kveldsmat
Kl 20.00  Møte. Munk taler. Sang ved Kjetilstad
Kl 22.00  Frie vitnesbyrd. Forfriskninger

Søndag 19. juli
Kl 08.30  Frokost
Kl 09.30  Nattverdmøte v/Dagfinn Natland
Kl 11.00  Møte. Munk taler. Sang ved Kjetilstad
Kl 12.30  Middag med avslutning 

Døgnpriser: Voksne kr 550, barn 7-14 år kr 330, 4-6 år kr 190. Familie maks kr 1.900.
Ta gjerne med laken, dynetrekk og putetrekk. Leie av trekk koster kr 85.
Spørsmål/påmelding: Eivind Nilsen, Postboks 8192, 4676 Kristiansand,
tlf: 38 01 59 09 / 97 01 17 26 (etter kl 17.00),
eller til: Olav H. Kydland, tlf 51 43 44 57 / 91 86 02 75, e-mail: olav.kydland@lyse.net

Bibelsamling på Audnastrand



26

3/2015Bladklipp

Tvilende tanker
Et dikt av Arne Garborg – og en dansk prests svar

Arne Garborg:

Akk, visste jeg bare en eneste kvist
å hvile min vaklende fot på,
en grunnvoll sikker og uten brist
å bygge mitt bevende mot på.
Akk, visste jeg bare den ting på jord
som sinnet fikk samle og styrke,
en eneste ting som var ren og stor
og manet min kraft til yrke.

Akk, var det en tanke så sterk og 
varm

Akk, visste jeg bare en eneste kvist
å legge min vaklende fot på,
en grunnvoll sikker og uten brist
å bygge mitt bevende mot på. 
Akk, visste jeg bare en ting på jord
som sinnet fikk sanne og styrke,
en eneste ting som var ren og stor
og mante min kraft til yrke.

O, var det en tanke så sterk og varm
min sjel kunne fylle og kvege,
og fantes en eneste trofast barm
hvis kjærlighet kunne meg lege.

O, var der en sak som var verd mitt blod
hvor skulle det livsrødt springe!
Hvor skulle jeg juble når tro og mot
i kampen hevet min bringe.
Jeg smed over bord både liv og lyst
og takket min Gud for striden.
Og fikk jeg der et sår i mitt bryst,
da kunne jeg hvile siden.

Nå vrimler min sjel i et øde rom
og danser i tomhetens stimmel.
Jeg er som en blære, et pisket skum
som stormen har hivet mot himlen.
Jeg fryser til rim, og jeg smelter til vann
og er ikke noe av delene.
Jeg kjenner i sinnet en levende brann
som engang skal pine sjelene.

Jeg tror på Vårherre, men nekter ham dog,
jeg ber og jeg banner til like.
Jeg går nesten kvalt under syndens åk,
og nekter dog Satans rike.
Jeg spotter om dagen når solens flom
seg velter over skogens kledsel.
Jeg skjelver om natten for Herrens dom
og gyser for helvedets redsel.

Hvor blir det så av meg til sist, til sist,
når teppet skal falle for stykket?
Skal da mon jeg finne en frelsende kvist
når fallet jeg nærmest er rykket?
Skal da mon jeg finne en mur for min tro,
en tanke som sinnet kan lege?
Mon da at Guds kjærlighets milde ro
mitt dødssyke hjerte får kvege?

Jeg vet ikke jeg, jeg er syk og ør,
det løper meg tåke for synet.
Men angsten skjærer igjennom min sjel
så blek og så skarp som lynet.

Hva? Bede? Bede om fred og lys
mot alle de tvilende sammenrottelser?
Ja, bede ja, men jeg ser med gys
at min bønn er bare Guds bespottelser.

Så får det da gå gjennom skodde og strøm,
kompass og ror har jeg mistet.
Ei ser jeg fyrtårn i nattens drøm,
mitt anker for lengst er bristet.

Farvel, jeg vet intet mål, ingen havn,
la drive med flo og fjære.
I livets bok han skrev bak mitt navn
et spørsmål – og intet mer!
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Prestens svar:

Av Isais rot skjøt han frem som en kvist
ham hviler så rolig min fot på.
En grunnvoll sikker og uten brist
å bygge mitt bevende mot på.
Jeg har evangeliets ord på jord
som sinnet kan sanne og styrke.
Og Jesus Kristus så ren og stor 
og Han er min kraft til yrke.
 
Min trofaste Frelser så sterk og varm!
Den tanke meg fyller og kveger.
Hos Ham ved en trofast, trofast barm
hans kjærlighet alltid meg leger.

Guds rikes sak den er verd mitt blod,
hvor skulle det livsrødt springe.
Som martyrskaren i tro og mot
i kampen hevet sin bringe.
Ja, verden er falsk, og dens liv og lyst
gir ei kraft til striden.
Der får enhver et sår i sitt bryst
som vanskelig leges siden. 

I Kristus er ro i det øde rom,
nå ynker jeg tomhetsstimlen.
Jeg er et Guds barn – for en veldig sum
meg kjøptes en bolig i himlen.
Meg varmer og tvetter et blod et vann,
meg nektes ei noen av delene.
Jeg kjenner i sinnet Guds kjærlighets brann
som evig skal fryde sjelene.

(Dagen 03.01.1946)

Jeg tror på Vårherre, så vidt kom jeg dog.
Jeg beder og haster til like.
Jeg var nesten kvalt under syndens åk,
da klart så jeg Satans rike.
Den salige dag med nådesols flom
meg gav rettferdighets kledsel,
da ble jeg forsikret mot Herrens dom
og frykter ei helvetes redsel.

Min herlighet kommer til sist, til sist
når teppet opprulles for stykket.
Da skal jeg gjenfinne min frelsens kvist
og føle meg salig henrykket.
Da ser jeg hva før var mur for min tro
og tanke, som sinnet kan lege,
for ene Guds kjærlighets milde ro
kan dødssyke hjerter kvege. 

Den gang jeg fór vill var jeg syk og ør,
det løp meg tåke for synet,
og angsten skar igjennom min sjel,
Guds ord var meg skarpt som lynet.

Just det! Hva annet? Om fred og lys
mot alle de djevelske sammenrottelser.
Et nødrop til Gud gjennom stormens gys
kan umulig være gudsbespottelser.

Så går det på blodet med nådens strøm,
og Satan har slaven mistet.
Til livet jeg våknet av nattens drøm,
og djevelens lenker er bristet.

Farvel - jeg styrer mot himlens havn,
vår Frelser er igjen om borde.
I livets bok har han skrevet mitt navn,
han selv meg rettferdig gjorde.
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Tre typer mennesker
Av Hans Edvard Wisløff

Den kjente misjonær Stanley Jones skildrer i en 
av sine bøker hvorledes en kristen skal kunne 
leve et seirende liv. I den forbindelse sier han 
at det er tre slags kristne: robåt-typen, seilbåt-
typen og dampbåt-typen. Dette bildet har jeg 
ikke kunnet glemme siden jeg engang leste det.

Det forteller i grunnen så meget. Tenk litt over 
det skal du se.

1. Robåt-typen
Drivkraften i robåten ligger i årene og i de 
armer som bruker dem. Ingen kan ro uten årer, 
og knekker de er det håpløst å komme videre, 
hvor fin robåtene ellers kan være. Dersom 
årene blir lagt i svake ukyndige hender, hjelper 
det lite at årene er gode. Og er det motvind og 
motstrøm går rorkaren tilslutt trett, hvor sterk 
han enn er.

Det er mange robåtmennesker også i dag og 
har alltid vært det. De vil over havet – over til 
frelsens havn. De går i båten med de beste forsett 
for å komme over og tror selv at de skal klare det.

Årene de griper til er deres tro, deres bønner, 
deres lydighetshandlinger og deres arbeide, og 
armene som skal bruke disse årene er viljen. De 

tror at de skal komme over ved egne prestasjoner. 
Troen, bønnen, angeren, gudsfrykten og alt det 
andre er deres eget verk. De skal selv ro seg over 
til Guds rike, men kommer ikke over. Kraften i 
armene er for svak, motstrømmen er for sterk, og 
en vakker dag brekker årene og de driver hjelpe-
løse omkring. 

Stort bedre er det ikke med – 

2. Seilbåt-typen 
Her er alt avhengig av seilene og av vinden. 
”Hvem kan seile foruten vind?” sang vi engang. 
Men selv de beste seil er til ingen nytte hvis det 
ikke er vind som kan fylle dem. Er det havblikk 
ligger båten stille og driver, og er det storm må 
seilene fires og båten søke ly om mulig.
Det er nå som før mange seilbåtmennesker. De 
er avhengig av vinden, det vil si av ytre omsten-
digheter, av stemninger, av ”de andre”. Vel kan 
det være fart og liv i dem når de ytre omsten-
digheter ligger til rette for det. De er avhengige 
av sine egne følelser og opplevelser, av 
medvind vellykkethet. Men før eller senere blir 
de liggende stille fordi det ingen vind er som 
fyller seilene. Følelsene er borte, motgangen tar 
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Å elska vår Jesus
Av Thor T. Frette

Å elska vår Jesus er inderlig godt,
så godt at det kan ei utsies.
Ja, selv om jeg her blir til latter og spott
for verden, som ei kan forlikes
med Frelseren og med hans venner på jord,
som følger ham etter og lyder hans ord
og engang hans rike skal arve.

Med Guds folk jeg derfor vil drage av sted
i korsdrakt på veien den smale.
På hin side ørken meg venter et sted
hvor jeg med min Jesus kan tale, 
med klær som er hvite, med palmer og krans
og skinne som solen i syvfoldig glans.
- Å, gi dog den time var kommen!

(Sangboka nummer 571. Skrevet 1864) o

Sang

frimodigheten fra dem, hjertet fordømmer dem 
fordi ingenting lenger lykkes for dem. De ber 
og synes ikke de får svar, de tror, men tviler like 
meget.

Vi kjenner oss vel litt hjemme blant disse seil-
båtmennesker noen hver av oss. Svært mange er 
ofte i sine følelsers vold. En ting er i et hvert fall 
sikkert: det er ikke blant seilbåtmenneskene du 
finner de glade, frigjorte kristne. Den som setter 
sin lit til følelser og stemninger kommer aldri 
over til et frigjort kristenliv.

Da blir det noe annet med –

3. Dampbåt-typen
Drivkraften her er maskinen som setter 
propellen i bevegelse. Maskin uten propell 
duger ikke, propell uten maskin heller ikke.

Kristus er drivkraften som setter troen i 
bevegelse. Vi tenker på dem som har gitt Kristus

Jesus plass i hjertet, dem i hvis hjerte han bor 
ved troen. Det er han som virker i dem både å 
ville og å utrette. I ham er de uavhengige av alle 

ytre omstendigheter og følelser. I storm og stille, 
i motvind og medvind fører han dem sikkert 
frem.

Legg bare merke til hvor ofte Jesus talte om 
dette at han måtte bli i ham som grenen i vintreet. 
Dersom dere blir i meg og mine ord blir i dere, 
da be om hva dere vil og dere skal få det. Det 
er Kristus – livet i oss som er det avgjørende, 
og det liv kan vi ikke selv skape. Det er det 
Helligånden som gjør når vi i tro tar hans ord til 
oss og ”Skikker oss deretter”. Her – og bare her 
– er hemmeligheten ved et seirende, frigjort liv.

I hvilken av disse tre båttypene er det du 
prøver å nå frem? Du gjør vel i å betenke dette 
før årene knekker og robåten blir knust eller 
seilbåten havarerer mellom brottene, og det 
ingen redning er. Gå ut av robåten, trekk seilene 
inn og så inn i den båten som trosser alle farer 
fordi Kristus er drivkraften og hemmeligheten.

(Fra ”Under løftenes stjernehimmel”. 
Lutherstiftelsen Forlag, 3. opplag 1969) o
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