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Forkynnelsens dårskap
Av Eivind Gjerde

”For da verden ikke ved sin visdom kjente 
Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse 
dem som tror, ved forkynnelsens dårskap.” 
1 Kor 1,21.

Et nytt år har startet. Mange slags drømmer, 
forventninger og håp fyller menneskene med 
tanke på det som det nye året vil bringe med seg. 
Men også frykt, angst og uro preger mennes-
kenes sinn. Det er mørke skyer i horisonten. 
Verden er i krise på mange områder. Men 
menneskenes egentlige nød, er dessverre de aller 
fleste i vårt land blinde for. Den store krisen for 
et ufrelst menneske er at det er en synder som 
står i en ufattelig skyld og gjeld overfor Gud. 
Det er ikke terrortrussel, klimakrise, truende 
finanskrise eller utsikter til arbeidsløshet som 
er selve problemet, men det å leve borte fra 
samfunnet med Gud i Kristus. 

Det er vårt ansvar som kristne å fortelle 
de ufrelste menneskene dette. Vårt ansvar er 
å forkynne evangeliet om Jesus slik at nye 
mennesker kan kommet til troen på ham og bli 
frelst. Verdens mennesker er i dødsfare. De er i 
en mye større krise enn de er klar over. Dersom 
et ufrelst menneske faller om og dør, vil det slå 
sine øyne opp i møte med Gud som dommer. 
Det menneske finner ikke en nådig Gud, men 
en hellig og brennende vred Gud som dømmer 
til en evig fortapelse. For en gru og forferdelse! 
Vi vet at tusener rundt på jorden opplever dette 
hver dag. De dør uten håp og uten Gud i verden 
(Ef 2,12). Den evige dom er det som venter på 
den andre siden. Dette alvoret har vi ikke lov til 
å glemme. Denne sannheten har vi ikke lov til å 
la være å tale om.

Hvordan skal vi nå de ufrelste med evan-
geliet? Svaret er enkelt, men samtidig vanskelig. 
Det enkle svaret er at vi skal forkynne Guds 
Ord for dem. Det som gjør det vanskelig er at 
det er så få som vil høre Guds Ord i våre dager. 
Når få vil høre, er det fristende å ville tilpasse 

forkynnelsen slik at den skal virke mer tiltalende 
på såkalte moderne mennesker. Det blir også 
fristende å bruke nye og moderne virkemidler 
for bedre å kunne kommunisere med tilhørerne. 
Selvsagt er det viktig med god kommunikasjon. 
Ingen vil høre på et budskap uansett hvor sant 
og godt det måtte være om det frembæres på en 
useriøs, klønete og innholdsfattig måte. Men 
her er det på sin plass å lytte til hva Bibelen, 
Guds Ord sier om dette. Bibelen inneholder det 
budskap vi skal forkynne, men Bibelen sier også 
noe om hvordan budskapet skal kommuniseres.

For det første skal budskapet om Jesus 
forkynnes. Ordet i 1 Korinter brev sier at Gud 
frelser ved forkynnelsens dårskap. Det å stå på 
en talerstol å tale til en forsamling, eller om 
et vitnesbyrd avlegges under en samtale, er 
begge eksempler på forkynnelse. Det kan virke 
så enkelt og bent fram tåpelig å tenke at dette 
skulle ha noen virkning. Dette er forkynnelsens 
dårskap. Men Gud bruker forkynnelsen som 
virkemiddel for å frelse mennesker! Det må 
vi ikke glemme. For det andre skal vi merke 
oss forkynnelsens innhold. Gud frelser slettes 
ikke ved hvilket helst budskap som forkynnes. 
Forkynnelsen må være i samsvar med Guds 
Ord. Derfor sier Bibelen: ”Om noen taler, han 
tale som Guds Ord.” 1 Pet 4,11.

Sentrum i den kristne forkynnelsen skal være 
Ordet om korset. Det vil si budskapet om Jesu 
forløsergjerning på korset. Jesu stedfortredende 
straffelidelse for våre synder og Hans seierrike 
oppstandelse fra de døde, er og må alltid 
forbli sentrum og fundament i den kristne 
forkynnelsen. Vi har all grunn til å spørre om 
dette budskapet forkynnes med bibelsk kraft 
og klarhet i dag? Uten en klar forkynnelse av 
korsets budskap, blir ikke mennesker frelst! Så 
alvorlig er det. ”For ordet om korset er vel en 
dårskap for dem som går fortapt, men for oss 
som blir frelst, er det en Guds kraft”. 1 Kor 1,18
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Alle kristne, men særlig de som har et for-
kynnerkall og en forkynnertjeneste, bør besinne 
seg på det som står i de tre første kapitlene i 
1 Korinterbrev. Gå og les og innrett din tjeneste 
deretter.

Ordet om korset vil nemlig ikke vende tomt 
tilbake, men gjøre sin gode virkning i hjertene. 
”Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra 
himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner 
jorden og får den til å bære og gro, så den gir 
såkorn til såmannen og brød til den som eter, 
slik skal mitt ord være, det som går ut av min 
munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, 
men det skal gjøre det jeg vil, og ha fremgang 
med alt som jeg sender det til”. Jes 55,10-11.

Det er ikke budskapet om loven og evangeliet 
vi skal forkynne, men loven og evangeliet. 

Det er ikke budskapet om synd og nåde vi 
skal forkynne, men synd og nåde. Det er ikke 
budskapet om helliggjørelse vi skal forkynne, 
men til helliggjørelse. 

Bibelen er Guds Ord, og en forkynner må 
bruke Bibelen i forkynnelsen. Den Hellige 
Ånd bruker Guds Ord til å overbevise om 
synd, rettferdighet og dom (Joh 16,8-11). Den 
Hellige Ånd bruker Ordet for å levendegjøre 
og herliggjøre Jesus Kristus for hjertene våre. 
Jesus sier om Åndens store tjeneste for vår 
frelse: ”Han skal herliggjøre meg for han skal 
ta av mitt og forkynne det for dere” (Joh 16,14). 
Derfor skal vi med frimodighet få forkynne 
Guds Ord til frelse i et nytt år. o

Velsigna band som bind Guds folk i saman her!
Av Arvid Joramo

”Velsigna band som bind Guds folk i saman her, 
i same kjærleik, same sinn som i Guds himmel 
er.”

Ja, Guds folk er et underlig folk, og vi har 
en vidunderlig status. Årsaken til dette er det 
forunderlige og vidunderlige forhold som vi har 
til Kristus.

Kristi omsorgsfulle kjærlighet til sitt folk 
og hans pleie av sin menighet kommer til syne 
mellom Guds folk. Det viser seg i at Guds folk 
blir bundet sammen med samme kjærlighet og 
samme sinn som er i Guds himmel, slik som 
det kommer til uttrykk i det sangverset vi startet 
med.

Det heter i 2 Kor 5,14 at ”Kristi kjærlighet 
tvinger oss.” Kristus bor ved troen i våre hjerter. 
Og Ef 5,25 sier at ”Kristus elsket menigheten 
og gav seg selv for den.” Han helliget den og 
renset den. Det står at Kristus nærer og varmer 
menigheten. Han tar seg altså av den på en 
vidunderlig og omsorgsfull måte.

Alt han gjør med den er for at han skal ”kunne 
stille menigheten fram for seg i herlighet, uten 
flekk eller rynke eller noe slikt, men at den 
kunne være hellig og ulastelig.” (v. 27)

Denne Kristi kjærlighet som er nedlagt i Guds 
folk, gir seg utslag i den innbyrdes kjærligheten 
som skal råde i menigheten. Det er dette ”velsigna 
band som bind Guds folk i saman her”. Da vil det 
gjerne være slik som vi synger i det andre verset i 
sangen vi begynte med: ”Om nokon av oss lid, så 
gret vi andre med, og vert han atter løyst og fri, 
vi oss med honom gled.

Skriften sier klart at alt er av nåde. Og nåden 
viser seg i Kristi nådegjerning i hans verk og 
i Guds nådige sinnelag. Hans velbehag mot 
syndere.

Det er stort at vi i Jesus blod har forløsning, 
syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. 
Dette har vi i rikt mål, med all visdom og 
forstand (Ef 1,7f).



6

1/2012

6

Sang

Jeg har en Frelser
Av Trygve Bjerkrheim

Jeg har en Frelser
som seiret over synden.
Ei minste fnugg
av vondskap i hans sjel.
Slik vandret han
sin vei igjennom verden,
var helt igjennom 
hellig, sann og ren.

Jeg har en Frelser
som seiret over Satan,
en strid så hard,
men seieren var hans.
Alt vondskaps velde
nå er overvunnet.
Og evig stråler
Kristi seierskrans.

Jeg har en Frelser
som seiret over vreden.
Han led vår straff,
nå skylden er betalt.
Gud er forsonet,
fallet gjenopprettet.
Hvor godt å minnes;
Jesus ordnet alt.

Jeg har en Frelser
som stråler i Guds himmel,
og dag for dag
i forbønn for meg går.
Og i mitt hjertes tempel
bor han også.
Med ham jeg vandrer
mot en evig vår.

Men Bibelen sier også at nåden har en opp-
dragende side. Vi trenger oppdragelse og 
modning. Det heter i Tit 2,12 at ”den opptukter 
oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige 
lyster, til å leve sedelig og rettferdig og 
gudfryktig i den verden som nå er.” Vi har ikke 
kamp mot kjøtt og blod, men mot ondskapens 
åndehær i himmelrommet. Derfor er det viktig 
at vi blir i vintreet Jesus Kristus. Da bærer vi 
frukt. Og Gud renser oss, så vi bærer mer frukt 
(Joh 15,1-11). Når vi således vandrer i Ånden, 
så bærer vi Åndens frukt (Gal 5,16-26).

Fordi nåden som vi har del i i Kristus, har en 
slik oppdragende virkning, så blir de troende i 
Jak 1,21 formant til å avlegge ”all urenhet og 
enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot Ordet 
som er innplantet i dere, og som er mektig til å 
frelse deres sjeler.”

Dette Ordet som er innplantet i oss, er viktig. 
Det er mektig til å frelse våre sjeler, og det 
driver oss til ikke å bli en glemsom hører, men 
gjerningens gjører.

La oss i det nye året huske at vi har en så stor 
og rik nåde i Jesus Kristus. Måtte Herren velsigne 
oss til å leve i dette! Amen! o

(Hentet fra heftet ”Takk for sangen”, som ble utgitt i forbindelse med hans 90-årsdag i 1994). o
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Bibelsk sjelesorg

Nåden og sannheten
Av Erik Høiby

Tekst for søndag etter jul: Joh 1,16-18.
I år faller søndag mellom jul og nyttår på 

første nyttårsdag. Når det skjer, har vi blant andre 
en tekst som denne. Som du vil oppdage, danner 
den slutten av den såkalte Johannes-prologen 
(Joh 1,1-18) som er Apostelen Johannes sin 
utgave av juleevangeliet, gitt i dens mektige 
frelseshistoriske dimensjon. På en meget klar 
måte slutter vår tekst seg særskilt til v. 14 og er 
en utdyping av dette inkarnasjonens hovedord at 
”Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.”

Med uttrykket ”hans fylde” i første verset 
blir det klart understreket at inkarnasjonen er 
realiseringen av Guds frelsesvilje i sin hovedsak.

Luther sier at ” i julebudskapet ligger hele 
Skriften sammenpakket som i en pung.”

Vi betoner gjerne forsoningen som kristen-
dommens sentrum. Men her er ingen konkur-
ranse da selve inkarnasjonen er den direkte 
forut setning for forsoningen. Betydningen av 
inkarna sjonen understrekes også i teksten ved at 
”alle” har fått hans fylde. Dette korresponderer 
på linje med englenes budskap om gleden for alt 
folket (Luk 2,10). Og dette totale blir ytterligere 
forsterket ved ordene ”nåde over nåde”. På 
grunnspråket står det ”nåde istedenfor nåde”, 
med andre ord en opphopning av nåde. Samtidig 
får vi et vink om at Guds nåde var virksom også 
før i den gave som loven ”gitt ved Moses” var 
(v. 17) en Guds gave som avdekket Guds vilje 
med vårt liv, men samtidig som et krav uten 
kraft, som gjorde mennesker skyldige for Gud. 

I Kristus har Gud møtt oss med ”nåden og 
sannheten”.

Legg merke til uttrykket ”kom ved Jesus 
Kristus” og ikke ”gitt ved” som det står om 
Moses. Nåden og sannheten er altså uløselig 
knyttet til Jesus. I klart samsvar med alt 
Guds Ord står nåden og sannheten i sammen 
i budskapet om Guds uforskyldte nåde og 
sannheten om Ham. Denne sammenkoblingen 

minner oss også om at det aldri må bli tale om 
noen ”billig nåde” da sannheten alltid er med.

Denne ordsammenstillingen om Jesus Kristus 
nevnes første gang i Johannes-evangeliet her. 
Kristus er det greske ordet for Messias-navnet. 
Jesus er den Messias Det Gamle Testamente 
profeterte om. Og nettopp slik har han åpenbart 
Gud (v. 18). 

Ingen har noensinne sett Gud, det vi vil si 
slik han virkelig er. Ingen kan se Gud og leve 
(2 M 33,20 og flg.). Moses så ham bakfra. Og 
når enkelte av Bibelens skikkelser så ham, så 
de han ikke slik han virkelig er. Å oppleve det 
tilhører fremtiden og den evige salighet i Guds 
rike (1 Joh 3,2). Men i motsetning til oss har 
Jesus sett ham, fordi han er i Faderens favn (v. 
18). Ja, ”Han var hos Gud og var Gud” (Joh 
1,1). ”Jeg og Faderen er ett” sier Jesus (Joh 
10,30).

Men så kom han til oss og hvorfor? Her finner 
vi korrespondansen mellom julens budskap og 
denne teksten, og jeg vil svare med tre punkter:

1) For det første kom han for å gi oss, deg og 
meg inkludert, sin nåde. På grunn av slektens 
dype fall var veien til Gud sperret via lovveien. 
”For det som var umulig for loven, fordi den 
var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde 
Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds 
lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i 
kjødet” (Rom 8,3).

Det var ikke vei for oss til Gud via loven, 
derfor tok Gud initiativet i himmelen og kom 
oss i møte i Jesus Kristus. Han kom med nådens 
tilbud til mennesker som hadde kjørt seg fast og 
åpnet en ny vei for oss i Jesus. Derfor gir han 
nåde og tilgivelse til mennesker som vil bryte 
med sin synd og gjenstridighet og vende om til 
Herren. Da er Jesus der med ny nåde over nåtid 
og fremtid.
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Den takknemlige regner med Gud
Av Henric Staxäng

Den takknemlige regner med Gud i alle livets 
forhold.

Et Guds barn har grunn til å være takknemlig. 
Ens egen kristendomsfasade har rast sammen, 
men noe nytt har kommet i stedet. Salig er det 
menneske som i evangeliet har fått øye på Jesus, 
at det gjennom ham er frikjøpt. (Åp 5,9). Kjøpet 
skjedde på Golgata kors da Jesus ved sitt blod 
stiftet fred og forsoning. Gjennom troen blir 
Jesu frihetsbrev menneskets eiendom.

Ja, de kristne er i Guds øyne frie barn, frie 
fra lovens dom. Gud tilregner dem ikke deres 
synder, men i stedet tilregner han dem sin 
Sønns rettferdighet. ”Salig er den mann som 
Herren ikke tilregner synd.” (Rom 4,8). Dette 
barnekårets frihet (som ikke alltid er så lett å tro 
for et anfektet Guds barn) gjør hjertet takknemlig 
til Jesus, for hans forsoning og for hans nåde, 
som er ny hver morgen. Takknemligheten til 
Herren gjør også at man regner med ham i alle 
livets forhold, også i motgang.

Herren sier: ”Det som har hendt, er kommet fra 
meg.” (1 Kong 12,24). ”Det som angår deg, det 
angår meg ... Er du i vanskelige omstendigheter, 
omgitt av mennesker som ikke forstår deg, slike 
som du aldri faller i smak hos, men som i stedet 
setter deg i bakgrunnen – de har kommet fra 
meg. Jeg er Herre over omstendighetene … Har 
du ikke bedt om at jeg skal gjøre deg ydmyk? 
… Overlat vanskelighetene til meg og jeg, 
Herren din Gud skal velsigne deg i alt det du 
foretar deg.” (Ukjent forfatter).

Teksten over må ses på som en innledning. 
Så til teksten, fra 1 Tess 5,15-18.

”Se til at ikke noen gjengjelder ondt med 
ondt, men jag alltid etter å gjøre det gode, 
mot hverandre og mot alle.” (vers 15). Noen 
vers senere skriver apostelen: ”Takk for alt! 
(sv: Tacka Gud under alla livets förhållanden).” 
(vers 18). Disse to bibelord kan vi anvende på 
kong David i Det Gamle Testamentet. Han er 
et forbilde på takknemlighet mot Gud, ved ikke 
å gjengjelde ondt med ondt, men i stedet regne 

2) For det andre kom Jesus med sannheten, 
sannheten om Gud og sannheten om oss; den 
sannhet som er så hard å svelge, men som 
prester og forkynnere ved hver gitt anledning er 
satt til å forkynne, for nåden og sannheten hører 
sammen udelt og uavkortet.

Derfor må ordene fra Jesu yppersteprestlige 
bønn bli vår når han ber: ”Hellige Far, hellige du 
oss i sannheten. Ditt ord er sannhet” (Joh 17,17).

3) For det tredje kom Jesus til jord for å 
forklare Gud for oss. Han forteller oss at Gud 
ikke er den skjulte og fjerne Gud, men den 
som kommer oss nær i Jesus Kristus. Jesus 
kom for å synliggjøre for oss Guds vilje, for å 
vise oss sin frelsergjerning i Jesus Kristus. På 
denne dagen kommer Gud til deg ved at Jesus 

ønsker å være i din nærhet. Han ønsker å fylle 
tomrommet i livet ditt ved å lukke deg inn i sitt 
nådesamfunn. ”Herren er nær hos alle dem 
som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i 
sannhet” (Sal 145,18).

 Våger du å be med salmen, så gjør det i Jesu 
navn!

”Du som freden meg forkynner, 
du en Frelser, jeg en synder,
du med Amen, jeg med bønn.
Du med nåden, jeg med skammen,
å, hvor vi dog passer sammen,
du Guds salvede, Guds Sønn.”

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige 
Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet 
og til evighet. Amen. o



9

1/2012 Troslivet

med Gud i alle forhold. David innså selv at det 
var Herren som tillot Sime’i å forbanne ham, 
for å nevne ett eksempel. (2 Sam 16,10). At 
David levde i takknemlighet til Gud og regnet 
med ham i alle livets forhold, kommer klart til 
uttrykk i følgende vers fra Salme 118: ”Pris 
Herren, for han er god. Hans miskunnhet varer 
til evig tid.” Vers 1. ”Herren er med meg, jeg 
frykter ikke. Hva skulle et menneske kunne gjøre 
meg?” Vers 6. ”Det er bedre å ta sin tilflukt til 
Herren enn å stole på mennesker.” Vers 8. ”Du 
er min Gud, og jeg vil love deg. Min Gud, jeg vil 
opphøye deg! Pris Herren, for han er god, hans 
miskunnhet varer til evig tid.” vers 28-29.

Herrens nåde var det spesielle takksigelses-
emnet og gledesgrunnen for David. Herren var 
hans trygghet og tilflukt. Derfor var han også 
trygg med Guds ledelse og ville ikke gjengjelde 
ondt med ondt. Det er sant at David på ulike 
måter falt i synd og i utakknemlighet og at han 
kunne ta saken i egne hender. Men det er også 
sant at Herren da tuktet og oppdro ham, hvilket 
ledet til fordypet ydmykhet og takknemlighet til 
Gud.

Det største takksigelsesemnet for Guds barn 
er ikke at Herren hjelper ut av vanskeligheter, 
men at han møter oss med ny nåde og forlatelse. 
”Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle 
hans velgjerninger! Han som forlater all din 
misgjerning, som leger alle dine sykdommer.” 
Sal 103,2-3. For et Guds barn som kjenner sitt 
eget dype syndeforderv, er det et stort under at 

Herren vil gi en slik som ham ny nåde. Guds 
nåde mot ham gjør at han får et nådig sinnelag 
mot andre og at han regner med Gud i alle livets 
forhold.

Den utakknemlige regner ikke med Gud i 
alle livets forhold

Også hos en kristen finnes fremdeles synde
fordervet, og derfor blir det kamp mot ens eget 
syndeforderv som jo ikke tåler ydmykelser 
eller forulempinger. Men dersom kampen mot 
ens egen synd har opphørt og syndefordervet 
aksepteres, da har det skjedd noe med selve 
troslivet. Da betrakter man ikke lengre slike 
synder som hevnlyst (det å gjengelde ondt 
med ondt), hovmod, såret stolthet, bitterhet 
og annen synd som synd. Man bekjenner ikke 
synden som synd overfor Gud. Da går gleden og 
takknemligheten til Gud tapt, for det finnes ikke 
lenger noen takknemlighet for nåden.

Den utakknemlige regner ikke med Gud i alle 
livets forhold og tar derfor saken i egne hender, 
gjennom å gjengjelde ondt med ondt. Dypest 
sett kommer dette av at man ikke lenger lever i 
Guds barns herlige frihet, nåden og barnekårets 
frihet.

Men Gud har all makt, og i dag er nådens 
dag. Stå derfor ikke imot Guds Hellige Ånd når 
dine synder kommer fram i lyset. Bekjenn dine 
synder som synd i møtet med Gud i bønnen. Det 
blir glede i himmelen og takknemlighet i hjertet, 
når nåden og syndernes forlatelse igjen blir 
dyrebar for deg. Ingen som 
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Å stride troens gode strid
Av Immanuel Fuglsang

For en tid siden fikk jeg anledning til å stanse 
opp ved Bibelverset fra Rom 15,30 (dansk ovs):

”Jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre 
Jesus Kristus og ved Åndens kærlighed, til at 
kæmpe sammen med mig i jeres bønner for mig 
til Gud.”

I min norske Bibel lyder verset slik: ”Jeg 
formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesus 
Kristus og ved Åndens kjærlighet: Strid sammen 
med meg i deres bønner for meg til Gud.”

Det som på en særlig måte stanset meg i dette 
bibelverset var ordet om å stride i bønn til Gud.

Det ser ut som vi i denne, og vel også andre 
sammenhenger, tilsynelatende kan bruke ordet 
kjempe og stride i den samme betydning. Slik 
fremgår det også av den kjente sangen, av Ole 
Brattekaas, som finnes både i danske og norske 
sangbøker: ”Ren og rettferdig, himmelen 
verdig”. I vers 2 står det bl.a. slik:

”Å måtte lide, kjempe og stride
Stod for mitt hjerte levende malt”.

Men her skal vi legge merke til at denne sangen 
handler om hva som er det grunnleggende 
når det gjelder å komme til tro på Jesus og få 

frelsesvisshet. Sangen handler derfor ikke om 
den kamp og strid jeg som kristen kommer til å 
stå i, som en følge av at Jesus er blitt min frelser 
og Herre. I stedet dreier sangen seg om det som 
i frelsesforholdet er det helt avgjørende, nemlig 
at ”Han (Jesus) måtte lide, kjempe og stride...”

 Jeg vil nå nevne noen steder som Rom 15,30 
handler om å stride og kjempe etter at en er 
kommet til tro på Jesus som sin Frelser. Og selv 
om ord som kamp eller strid brukes på forskjellig 
måte, så er selve saken, troens gode strid, ganske 
klar:

Kol 4,12: ”Epafras, Kristi Jesu tjener som 
alltid strider for dere i sine bønner, for at dere 
kan stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje.”

1 Tim 6,12: ”Strid troens gode strid! Grip 
det evige liv som du ble kalt til – du som og har 
avlagt den gode bekjennelse for mange vitner!”

Jud 1,3: ”Dere kjære! Mens jeg var ivrig 
opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, 
fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å 
formane dere til å stride for den tro som en gang 
for alle er blitt overgitt til de hellige.”
Ef 6,12: ”For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, 

men mot maktene, mot myndighetene, 
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mot verdens herskere i dette mørke, mot ond-
skapens åndehær i himmelrommet.”

Det er sikkert ikke nødvendig å nevne flere 
bibelsteder for å understreke den viktige bibelske 
sannhet at det er en kamp og strid som uløselig 
hører sammen med det å leve som en kristen i 
denne verden.

 Det skjer dessverre ofte at mennesker fra den 
Bibeltro side glemmer eller setter til side at det er 
nødvendig å stride som disse bibelvers taler om. 
Noen ganger brukes det enda andre Bibelvers for 
å begrunne at en ikke vil eller kan ta del i kampen 
og striden for den sanne tro.

Her vil Djevelen prøve å bruke den velkjente 
metoden med å sitere Guds Ord. For eksempel 
kan han vise til 2 Tim 2,24: ”Men en Herrens 
tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig 
mot alle, i stand til å lære andre, villig til å tåle 
ondt.”

Her kan også nevnes Rom 12,18: ”Hold fred 
med alle mennesker...”

Men vi skal ikke la oss narre av slik 
misbruk av Bibelsitater. De skal nemlig forstås 
i sin sammenheng. Når det gjelder verset fra 
2 Tim 2,24 må vi ikke tenke at det dreier seg 
om kampen for den sunne lære, men det berører 
i stedet situasjoner hvor en kristen på det 
personlige plan kan komme til å lide urett. Men 
det opphever på ingen måte at en kristen skal 
stride troens gode strid.

Og når det gjelder Rom 12,18 benytter Djevelen 
seg av den snedige metode bare å sitere halv-
delen av et vers. Det lyder nemlig slik her i sin 
fulle ordlyd: ”Om det er mulig, da hold fred 
med alle mennesker, så langt det står til dere!” 
Og dermed er det ganske klart at meningen 
er denne: En kristen skal ikke fremprovosere 
eller oppsøke unødvendige stridigheter. Det 
fremgår og av verset i 2 Tim 2,23: ”Vis fra deg 
de tåpelige og uforstandige stridsspørsmål! For 
du vet at de føder strid.”

Det kan være mange andre sammenhenger 
å ta fram, og vi skal heller ikke glemme at Gud 
flere steder kalles fredens Gud, bl.a. Rom 15,33: 
”Fredens Gud være med dere alle! Amen.” og 
2 Kor 13,11: ”For øvrig, brødre: Gled dere! Bli 
fullkomne! La dere formane! Ha det samme sinn! 
Hold fred med hverandre, og kjærlighetens og 
fredens Gud skal være med dere.” 

Denne artikkelen er på ingen måte ment som 
en helt avgjørende beskrivelse av balansegangen 
mellom troens gode strid og det å være et 
fredselskende menneske. Jeg ville bare forsøke å 
peke på hvor viktig det er at vi ikke misbruker 
Guds Ord ved å anvende det i motstrid med den 
sammenheng det står skrevet i.

Som en avgjørende hjelp til å bli bevart i en 
sann tro på Jesus med visdom, er det ekstra viktig 
å kjenne Guds Ord som er en lykt for vår fot og 

et lys på vår sti (Sal 119,105). Og her 
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vil jeg gjerne skrive to vers som jeg ofte selv har 
funnet hjelp og veiledning fra:

Jak 3,17: ”Men den visdom som kommer 
ovenfra, er først og fremst ren, dernest er den 
fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av 
barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke 
forskjell, den hykler ikke.”

Jak 1,5: ”Men om noen av dere mangler 
visdom, da må han be til Gud – for Gud gir alle, 
villig og uten bebreidelse – og så skal han få 
den.”

Og til sist: ”Visdom som kommer ovenfra” 
kan i ganske spesielle tilfeller få til følge at en 
kristen må både lytte til og lyde dette vers fra 
2 M 14,14: ”Herren skal stride for dere, og dere 

skal være stille.” Det bekreftes av disse bibelvers 
som jeg tror mange i tidens løp har fått hjelp og 
oppmuntring igjennom.

 Jak 5,10-11: ”Mine brødre! Ta profetene, som 
talte i Herrens navn, til forbilde i det å lide ondt 
og være tålmodige. Se, vi priser dem salige som 
holder ut. Dere har hørt om Jobs tålmodighet, 
og sett den utgang Herren gav. For Herren er 
overmåte barmhjertig og miskunnelig.”

(Oversatt fra dansk) o

Syndsforlatelse og nyskapelse i Kristus
Av Axel Saxe

Jesu første komme innledet en ny tid i frelses-
historien

Begynnelsen på Jesu jordiske tjeneste var 
en ”nådefest”, der blinde fikk se og lamme gå 
omkring, spedalske ble renset og døve fikk høre, 
døde ble reist opp, og evangeliet ble forkynt for 
fattige (jf. Mat 11,5). 

Dette hadde verken Døperen Johannes’ 
disipler eller fariseernes disipler skjønt, og 
verken de eller Jesu egne disipler skjønte heller 
hva Jesus mente med at brudgommen skulle tas 
fra brudesvennene. Han siktet jo dermed til sin 
forestående lidelse og død til soning for verdens 
synd. Da ville disiplene hans komme til å sørge, 
fordi ”nådefesten” med ett var avløst av sorg 
og fortvilelse. Og dét å faste ville da bli en helt 
naturlig ting for dem, slik en sørgende helt av 
seg selv kan miste lysten til ting som han ellers 
normalt ville finne glede i.

I sitt svar på spørsmålet om hvorfor Jesu 
disipler ikke fastet slik Døperen Johannes’ og 
fariseernes disipler gjorde, så viser Jesus altså i 
første omgang til at glede og fest nødvendigvis 

må være det fremherskende, når selve Messias-
tiden nå faktisk er brutt inn i og med hans 
komme. Men han utdyper så umiddelbart sitt 
svar ved hjelp av to små liknelser, som begge 
sier det samme: Den gamle pakts tid er forbi 
med Messias’ komme, og en helt ny tid er 
begynt!

Loven kom – og kommer fortsatt – til kort
Bildene i seg selv er ganske enkle, selv om vi 
kanskje i dag ikke er så vant med å sy lapper 
på gammelt tøy, og ingen av oss vel noensinne 
har prøvd å skulle fylle vin på skinnsekker. 
Men vi skjønner lett, at en lapp av ukrympet 
tøy på et gammelt klessplagg vil kunne føre 
til at hullet blir verre, når tøyet blir vasket 
og den påsydde lappen begynner å krympe. 
Og det er jo heller ikke vanskelig å forestille 
seg, at gjæringsprosessen i ny vin har en slik 
innvirkning på gamle skinnsekker, at de lett kan 
revne og gå i stykker, mens nye skinnsekker 
derimot vil kunne tåle den nye vinen.
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Jesus kom for å oppfylle loven, ja; men han 
kom ikke for å lappe på verken døperdisiplenes 
eller fariseerdisiplenes egen formente lov-
rettferdighet. Jesus kom for å oppfylle løftene 
om en ny pakt, istedenfor den gamle lovens pakt 
som Moses hadde kommet med, jf. Heb 8,8f; 
sml. Jer 31,31-34. 

Verken Døperen Johannes’ disipler eller 
fariseernes disipler hadde skjønt at lovens 
pakt var noe midlertidig – slik Hebreerbrevets 
forfatter sier: ”Loven har bare en skygge av 
de goder som skulle komme, ikke tingenes 
virkelige skikkelse” (Heb 10,1a). Og hvis man 
ikke skjønner dette, så ender man opp med som 
fariseerne å pervertere loven, jf. Jesu ord til dem 
i dagens tekst: ”Sabbaten ble til for menneskets 
skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld” 
(v. 27).

Hvor langt kan man nå ved loven? Paulus 
svarer: ”Ved loven kommer erkjennelse av 
synd” (Rom 3,20b; jf. Rom 7,7ff). Noe lenger 
enn dette kan ikke loven bringe oss. ”For bare 
hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å 
gjøre levende, kom rettferdigheten virkelig av 
loven” (Gal 3,21b). 

Men fordi det altså ikke er gitt en slik lov, så 
er ”det som betyr noe, verken å være omskåret 
eller uomskåret, men å være en ny skapning” 
(Gal 5,15). Ny vin på nye skinnsekker! Og vi 
kan alle bli ”nye skinnsekker” ved å omvende 
oss fra vår egenrettferdighet og gi Gud rett i 
hans dom over oss: at vi i oss selv er fortapte og 
fordømte syndere, som bare har ett håp: Guds 
nåde og barmhjertighet i Kristus Jesus!

Lovens og nådens pakter må ikke sammen-
blandes
Bildene som Jesus bruker i første del av dagens 
tekst skal si oss, at lovens pakt og nådens pakt 
ikke må blandes sammen. Det er altså ikke slik, 
at vi skal gjøre vårt beste for å oppfylle lovens 
krav, og at evangeliet består i at Gud så å si 
”lapper” på de feil og mangler vi tross alt må 
innrømme at vi har. Nei, Gud må forsyne oss 
med en helt ny rettferdighetskledning – slik 
det står om ypperstepresten Josva i Sak 3,3f: 

”Men Josva var kledd i skitne klær der han 
stod for engelens åsyn. Og engelen tok til orde 
og sa til de som stod foran ham: Ta de skitne 
klærne av ham! Og til ham selv sa han: Se, jeg 
tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i 
høytidsklær.”

Det skarpeste oppgjøret vi kjenner til at 
Paulus tok med noen menighet var oppgjøret 
med Galatermenighetens sammenblanding 
av lov og evangelium. Noen av de omvendte 
jøder påsto nemlig at det var nødvendig for 
de omvendte hedninger å følge Moseloven for 
å bli frelst. Dermed ville de pånytt bygge opp 
det som Gud hadde brutt ned i og med Jesu 
frelsesgjerning, nemlig loven som frelsesvei. 
Judaisme pleier vi å kalle denne villfarelse, som 
Paulus altså så som den mest forferdelige trussel 
mot evangeliet. 

Noe lignende møter vi igjen i Luthers 
oppgjør med pavekirkens forkynnelse av 
gode gjerninger som nødvendige for menne-
skets frelse. Dessverre har den lutherske 
kirke imidlertid nå havnet i den motsatte 
ytterligheten: syndenes tillatelse har kommet 
istedenfor evangeliet om syndenes forlatelse og 
nyskapelsen/gjenfødelsen i Kristus. For selv om 
vi er fri fra loven som frelsesvei, så er vi ikke 
fri ifra dens stadige påminnelse i sammenheng 
med NTs formaninger om å avlegge vårt gamle 
menneske! 

Kristus selv er den avgjørende forskjellen
Hva er så forskjellen på dette som Bibelen kaller 
helliggjørelse, og det å forsøke å følge Guds lov 
så godt vi kan? I praksis blir det vel ett og det 
samme, vil kanskje noen si? Nei, sier Bibelen, 
det er en helt avgjørende forskjell, nemlig 
Kristus selv: ”Den som har Sønnen, har livet; 
den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet” 
(1 Joh 5,12). 

Paulus uttrykker denne forskjellen slik i 
Rom 8,1-2: ”Så er det da ingen fordømmelse for 
dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov 
har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og 
dødens lov.” Hvis vi skulle kjempe mot synden 
i egen kraft, så ville vi aldri komme lenger 

Bibelforum
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enn slik som Paulus å måtte erkjenne: ”I mine 
lemmer ser jeg en annen lov, som strider mot 
loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under 
syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg elendige 
menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens 
legeme?” (Rom 7,23-24). 

Men ved troen på Kristus blir vi nye 
skapninger med Guds lov skrevet i hjertene våre, 
slik Jeremia profeterte om. Det gamle, syndige 
mennesket – det som i Det Nye Testamente 
kalles ”kjødet” – bærer vi ganske visst med oss 
helt til vi forlater denne verden. Den avgjørende 
kampen ble imidlertid vunnet på Golgata, 
der Jesus ikke bare tok på seg all vår synd og 
skyld, men der også vårt gamle menneske ”ble 
korsfestet med ham for at syndelegemet skulle 
bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være 
slaver under synden” (Rom 6,6).

Guds lov må tolkes i samme Ånd som den ble 
skrevet
Vi må altså verken blande sammen lov og 
evangelium, eller atskille loven fra evangeliet 
slik at syndenes forlatelse blir til syndenes 
tillatelse. Men samtidig er det viktig at loven 
blir lest i den ånd som den er skrevet, nemlig 
at ”kjærligheten er lovens oppfyllelse” (Rom 
13,10). 

Derfor kunne David og hans menn med god 
samvittighet spise skuebrødene i templet, da de 

var i nød og sultet. Og Jesu disipler gjorde heller 
ikke noe galt ved å spise litt korn, da de passerte 
en mark på veien, selv om dette skjedde på en 
sabbat (v. 23ff). 

Den dag i dag er overholdelsen av sabbats-
budet blant jødene en karikatur av hva meningen 
med det var fra Guds side: Du må bare gå så og 
så mange skritt på en sabbat osv. Nei, sier Jesus, 
sabbaten ble til for menneskets skyld, fordi vi 
trenger å hvile oss – ikke for å plage oss med 
latterlige begrensninger av vår bevegelsesfrihet 
m.m. 

Her må vi også erkjenne at en del av den 
pietistiske tradisjonen har feilet. Hvis noen for 
eksempel slapper av med sitt strikketøy i fanget, 
så må de sannelig få lov å gjøre dette også på 
en søndag! Ja, Paulus sier faktisk: ”Den ene 
setter én dag høyere enn en annen dag. Den 
andre holder alle dager for å være like. Enhver 
må bare være fullt forvisset i sitt eget sinn!” 
(Rom 14,5). 

Det er nemlig ikke slik, at sabbats-budet i 
kristendommen har blitt endret til et bud om å 
holde søndagen hellig istedenfor lørdagen! Nei,
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”til frihet har Kristus frigjort oss” sier Paulus 
i Gal 5,1, og han gjentar det noen få vers 
senere: ”For dere ble kalt til frihet, brødre” 
(Gal 5,13a). Dette er det viktig å stå fast på, når 
adventister og andre vil prøve å innbille oss at 
vi må holde lørdagen hellig og bli vegetarianere 
med mer, hvis vi virkelig vil følge Jesus.

Kjærlighetsbudet kan ikke spilles ut imot 
apostlenes lære!
Vår Herre Jesu ord om sabbatsbudets under-
ordning under kjærlighetsbudet – det store 
budet i loven – gir oss imidlertid ikke frihet til 
å se bort ifra konkrete enkeltformaninger som 
Herren ved sine apostler har gitt sin menighet. 
Her er det naturlig i første rekke å nevne 
homofilispørsmålet, der noen i dag vil misbruke 
kjærlighetsbudet til å tillate det som Guds ord 
uttrykkelig kaller synd. 

På lignende vis vil noen mene at apostel-
forbudet mot kvinnelig hyrde- og eldstetjeneste 
bare var en tidsbestemt ordning. Men her vil 
jeg i sammenheng med dagens tekst peke på, 
at selv om vår Herre Jesus altså forkynte frihet 
ifra fariseernes pervertering av sabbats-budet 
og andre bud i loven, så valgte han – etter å ha 
tilbrakt natten i bønn til Gud (Luk 6,12) – ut 
tolv menn til apostler. 

Når han kunne sette seg ut over sin samtids 
religiøse lederes mistolkninger av sabbats-
budet, så kunne han selvsagt også ha satt seg 
ut over dens ”kvinnesyn” og valgt like mange 
kvinner som menn til apostler. Men det gjorde 
han altså ikke, fordi som apostelen Paulus sier, 
”en kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal 
underordne seg” (1 Tim 2,11). Amen.

(Preken (forkortet) i Skjæveland misjonshus 
16.10.11 over Mark. 2,18-28) o

NRKs Trekant ødelegger seksualiteten
Av Hanne Aksnes, Jon Olav Økland og Torstein Barlaup

NRKs ”Trekant”-programmer øker det enorme 
sexpresset på unge jenter og gutter. Det 
ødelegger et sunt syn på seksuelt samliv og 
familieliv, som forutsetter troskap i et ekteskap 
mellom én mann og én kvinne. TV-programmet 
”Trekant” mangler etisk veiledning. Prog-
rammet fokuserer på sexteknikker og tilfreds-
stillelse av seksuelle behov, ikke på kjærlighet. 
Unge blir oppfordret til å prøve seg frem og 
bryte grenser og normer. De blir forført til å 
kaste alle hemninger og leve et frigjort liv, 
mens de egentlig bindes til en levemåte som 
bryter ned respekten for kjærlighet og troskap.

Vi leste en protest fra franske ungdommer 
mot en ”nøytral” seksualundervisning i skolen 
og et sexfiksert samfunn i Frankrike. Det de 
skriver er i høy grad aktuelt også i Norge i dag, 
og vi slutter oss til innholdet i appellen:

”Sexologer, sexlærere, sexprofeter – franske 
jenter og gutter vil gjerne fortelle dere 
følgende: Vi er ingen svin, slik dere tror! 
Dere skal ikke greie å forderve oss. Vi er 
ungdommen, livskraften, framtiden. Dere er 
gamle i begjær, fordervelse og forræderi. For 
å tilfredsstille deres urenhet vil dere fange 
oss. Og når vi så er blitt ødelagt gjennom 
deres sexopplæring, deres eksempel og deres 
bruksanvisninger, da vil dere manipulere oss til 
å gjøre revolusjon for dere. Dere vil stjele vår 
sunnhet, vår fremtid, vår kjærlighet, vår glede. 
Ja, vår kjærlighet!

Dere skal vite at vi elsker nettopp det dere 
forakter: vår familie, far og mor, våre brødre 
og søstre, vårt fedreland, helters og helgeners 
Frankrike, Jean d’Arches Frankrike, Vi ber 
til Gud, vi ber til Jesus. Og de blant oss som 
ikke ber, fordi de ikke tror, de har i hvert fall 
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æresfølelse og et ideal om renhet. Dere kjenner 
ingen respekt, dere vil ta æren fra oss.

Vi vil være brud og brudgom – ikke 
«partnere». Vi vil bli fedre og mødre – ikke 
pilleslukere og abortører. Forsvinn! Kom dere 
vekk, vi vil forsvare oss! Dere vil revolusjon, 
men vi skal vende den mot deres fordervelse, 
deres vonde hensikter og deres skryt.

Hyklere, vi vil ikke vite av deres sex-
opplæring, deres sexpraksis og deres sex-
artikler. Vi vet hva vi har å gjøre uten dere, ja, 

på tross av dere. Lær heller noe dere ennå ikke 
har forstått. Nå gjelder det fransk ungdoms ære 
og framtid, den som dere vil ødelegge”.

Vårt spørsmål til sist er: Hvor skal dette 
ende? Ser ikke samfunnets ledere de tragediene 
som følger i kjølvannet av den utagerende 
livsstilen som NRK anbefaler?

 (Dagen 28.11.2011. Gjengitt med tillatelse 
fra de tre forfatterne som alle er 19 år og går på 
Fjellheim bibelskole i Tromsø). o

En arv i himmelen
Av Olav Hermod Kydland

Det kom et brev en dag til de utvalgte i Lille-
Asia. De levde som fremmede i de forskjellige 
landskap eller provinser. De bodde i hedenske 
omgivelser blant ikke-kristne som festet og 
drakk, ofret og tilbad sine avguder ofte med 
larmende musikk.

De hadde selv før vært sammen med disse 
i ferd og tilbedelse, men nå hørte de Herren 
til. Apostelen sier: ”For dere vet at det ikke 
var med forgjengelige ting, med sølv eller 
gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd 
som var arvet fra fedrene, men med Kristi 

dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og 
lyteløst lam” 1 Pet 1,18-19.

De var Guds utvalgte som hadde blitt kjøpt 
fri fra sin dårlige ferd dvs. fra sine synder da 
Den Hellige Ånd hadde fått overbevist dem om 
at de var syndere som behøvde Guds frelse. De 
hadde tatt sin tilflukt til Jesus Kristus og var 
blitt renset ved hans blod (v.2) og blitt helliget 
ved Den Hellige Ånd til å leve som kristne i 
hedenske omgivelser og miljø.

Det var nok ofte vanskelig for 
dem å leve som kristne, 

BOK
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Nissen.
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likesom det er for oss i dag. Bekymringene 
kommer ofte når en tenker hvordan det skal 
gå med oss selv, våre barn, barnebarn, slekt og 
venner i denne forførende tid. Da er det godt 
å vite at der er en som har omsorg for oss, ber 
for oss og gikk i døden for hver enkelt av oss. 
For han kan vi utøse vårt hjerte for og legge 
fram alle bekymringer, sorger, gleder og takke 
for frelsen.

Avsenderen av brevet 
Hvem var så avsenderen av brevet? Det var 
Peter, Jesu Kristi apostel. Vi kjenner alle til 
Peter. Han var en av de ledende av Jesu disipler 
som hadde vandret sammen med Jesus i omlag 
tre år. Han var Jesu Kristi apostel. En apostel 
er en som taler en annen manns sak. Når Peter 
kaller seg Jesu Kristi apostel, vil det si at Peter 
taler på vegne av Jesus Kristus. Følgelig er 
det Peter taler og skriver, det skriver han med 
fullmakt og på vegne av Jesus Kristus selv. Med 
andre ord brevet til de troende var fra Herren 
selv. Peter bare formidlet Herrens ord.

Men brevet er ikke bare for de troende i 
Lille-Asia. Det er Herrens ord til de troende 
spredt i den hele verden, uansett nasjonalitet, 
kjønn, utrustning og stilling. Derfor har vi som 
bor i Norge både lov og rett å ta det til oss.

Hva er det apostelen Peter vil minne dem 
om? En arv som er oppebevart i himmelen. Vi 
kjenner alle til hva en arv er. En arv er ikke noe 
en må fortjene. Nei, en arv er noe en er født til. 
Barna arver først og fremst sine foreldre. Barna 
arver fordi de er født inn i den og den familie. 
De har ikke gjort noe for det selv, men de er 
født til det.

Hvem kommer til å arve Guds rike?
Bare den som er født til det, dvs. som er gjenfødt 
i dåpen, ved Guds ord, er arveberettiget til Guds 
rike. Dersom den døpte, imidlertid, faller ut av 
sin dåpspakt, må vedkommende bli født på ny 
ved Ordet. Det skjer når en botferdig synder 
tar i mot Jesus Kristus som sin Frelser og får 
syndenes forlatelse. Da begynner et nytt liv, alt 
er blitt forandret. Derfor sier apostelen Paulus: 

”Derfor, om noen er i Kristus, da er han en 
ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt 
nytt” (2 Kor 5,17). Med andre ord er en da født 
på ny og er en ny skapning. Før var en redd 
Gud, nå elsker en Gud og ønsker å leve etter 
hans livslover i et åpent og fortrolig forhold til 
både Gud og medmennesker. 

Golgataverket
Vi er gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi 
oppstandelse fra de døde (v. 3), sier apostelen. 
På Golgata tok Jesus all verdens synd og skyld 
på seg og sonet den og døde. Men han stod opp 
igjen den tredje dag fordi døden ikke kunne 
holde på ham. Gud vakte han opp fra det døde, 
for Jesus hadde livsrett. Loven sier: Gjør det, 
så skal du leve. Jesus ble født under loven og 
oppfylte den til punkt og prikke ved sitt hellige 
liv. Derfor kunne ikke døden holde på ham. 
Apostelen Paulus sier i Rom 6,10: ”For sin 
død, den døde han en gang for synden, men sitt 
liv, det lever han for Gud”.

Vi er altså gjenfødt til et levende håp. 
I bibelsk betydning er et håp noe som står 
urokkelig fast. Så lenge vi er på jord, hvor 
syndens og dødens lover hersker, har vi dette 
håpet som står fast til alle tider og under alle 
forhold. La oss takke Herren for det!

Hvordan er denne arven?
Det er håpet om en arv. La oss reflektere over 
denne arven som vi skal få en dag! Det burde 
gjøre oss glade og forventningsfulle. Denne 
arven har vi slett ikke fortjent, men vi skal få 
den av nåde for Jesu Kristi skyld fordi vi er 
Guds barn og Kristi medarvinger.

Hvordan er så denne arven? Hva er det som 
karakteriserer den? Den er ”uforgjengelig”. 
Denne arven forgår aldri. Den er evigvarende 
og vil alltid bestå hva som enn skjer i universet. 
Det vi eventuelt arver mens vi lever på jord, 
det har vi den tida vi er på jorda, men den 
himmelske arven som vi skal få en dag, varer 
til evig tid. 

Den er ”uflekket”. Den er ikke besudlet av 
synd eller av noe ureint. Den er og kommer 
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alltid til å være uten flekker og lyte i all sin 
glans. Her på jord er alt preget av synd og død, 
men den arven vi skal få, er preget av himmelsk 
renhet, harmoni og fred.

Den er også ”uvisnelig”. I naturen visner 
blomstene, graset og trærne under visse vilkår 
og til visse tider. Men slik er det ikke med 
arven som er gjemt for oss i himmelen. Den 
falmer og visner aldri. Den er like frisk og fin i 
all evighet. 

Hvor er denne arven?
Den er gjemt eller oppebevart i himmelen. 
Derfor er arven på et sikkert sted. Ingen onde 
åndsmakter eller onde mennesker, tyver eller 
røvere, har mulighet å trenge seg inn der for å 
røve eller ødelegge arven vår. Den er i trygghet 
og bevoktet i all evighet.

Arven vår er i himmelen, men vi er fortsatt 
på jorda. Vi lever i en verden som preges av 
syndens – og dødens lov. På samme måte som 
de troende i Lille-Asia den gang levde blant 
hedninger som festet, ofret og bad til sine 
avguder, lever vi i dag blant mange ikke-kristne 
som ikke gir akt på eller bryr seg om Den 
treenige Guds liv og gjerning. Ja, noen hater 
Gud, andre sier at det ikke finnes noen Gud og 
lever og handler i samsvar med det.

 Kardinalsyndene på den tid var de samme 
som i dag: havesyke, lysten til penger og gods, 
hor og usedelighet. Vi opplever det samme i dag 
som profeten Jesaja sier: ”Uttrykket i ansiktene 
deres vitner mot dem. Om sin synd taler de 
åpent som folket i Sodoma, de skjuler den ikke. 
Ve deres sjeler, for de volder seg selv ulykke” 
(Jes 3,9). Tenk bare alt som blir spredt gjennom 
massemedia for eksempel aviser, bøker, radio, 
TV og internett.

Faren for frafall den gang var stor på grunn 
av forføring og forfølgelse. Slik er det også i 
dag. Derfor advarer apostelen og sier: ”Som 
lydige barn må dere ikke skikke dere etter de 
lyster som dere før hadde, i deres uvitenhet” 
(1 Pet 1,14). Dersom vi lever etter våre lyster og 
begjær, vil vi tape arven som er gjemt for oss i 
himmelen. Hvor tragisk ville ikke det være!

Guds barn holdes oppe ved Guds makt
Guds ord sier vi holdes oppe ved Guds makt 
ved tro. Tenk for en kraft og makt Gud har. Han 
som har skapt alt av intet og holder alt oppe. 
Han er Herre over universet, himmel og jord, 
og over alle mennesker. En dag skal alle måtte 
bekjenne dette (se Fil 2, 9-11).

 Gud holder også oss oppe, til den frelse 
som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. 
Legg merke til at her er arven kalt ”frelse”. Det 
vil si at det skal snart åpenbares hva som ligger 
i arven eller frelsen.

Om ikke lang tid skal alt fullføres og 
fullendes. Denne tidsalder skal opphøre, og 
hva vår frelse består i og innebefatter, skal bli 
åpenbart (Heb 9,28).

Vi ser med glede og forventning framover 
og slutter oss til sangeren som uttrykker seg på 
denne måten:

”Tenk når en gang med utildekket øye
jeg ham skal se som her jeg trodde på!
Tenk når jeg der mitt kne for ham skal bøye,
når jeg med takk skal for hans ansikt stå!

Tenk når engang jeg uten synd skal leve,
hver tanke ren, hver gjerning uten brist,
når aldri jeg behøver mer å beve
for muligheten av en syndig lyst!

Tenk når engang i himlens gylne saler
jeg med den venn som jeg på jorden fant,
i lys om evig liv og glede taler,
og om det liv som lik en drøm forsvant!

Tal denne trøst, o Frelser, til mitt hjerte
når lang og tung meg synes veien hjem.
Den mildt skal dempe hver en bitter smerte
og lokke smilet gjennom tårer frem!

(Wilhelm Andreas Wexels 1841. Nr 894 v. 4, 5, 
7 og 8 i Sangboken) o
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Med evangeliet til muslimene
Av Hans-Henrik Brix

Vi regner med at det i dag finnes ca halvannen 
milliard muslimer i verden, dvs. at mer enn 
hvert femte menneske har muslimsk bakgrunn. 
I Norge er det kanskje 200.000 muslimer. Både 
politisk og religiøst er islam en faktor vi må 
regne med og ta stilling til.

I denne artikkel skal vi kort minne om 
noen vesentlige forskjeller mellom islam og 
kristen tro, men først og fremst understreke 
forpliktelsen til å drive misjon blant muslimer. 

Kristendom og islam
En sammenligning mellom islam og kristen tro 
vil vise at det er noen ytre likheter, men også 
avgjørende forskjeller. Troen på én allmektig 
Gud som har skapt verden, bevisstheten om 
dommedag og misjonsaspektet er likt for 
både muslimer og kristne. Likevel er det en 
avgrunnsdyp forskjell mellom kristen tro og 
islam. 

Det er en annen gud vi møter i Koranen 
og islam enn i Bibelen. Islam fornekter 
grunnleggende bibelske sannheter, blant 

annet om menneskets medfødte synd. I islam 
er mennesket bare svakt og trenger ingen 
mellommann for å gjenopprette forholdet 
til Gud (Allah). Muslimene fornekter tre-
enighetslæren og Jesus som Guds Sønn. De 
fornekter også Jesu død og oppstandelse for 
våre synder, og de kjenner ikke Jesus som 
stedfortreder og frelser. Frelse av nåde og 
barnekår hos Gud for Jesu skyld finnes ikke i 
islam som er en gjerningsreligion. 

Hvorfor muslimmisjon?
Misjonsbefalingen pålegger alle kristne å 
forkynne evangeliet for alle folk på jorden, 
så de kan bli frelst. Muslimene er fremmede 
for evangeliet om nåden i Kristus. Derfor må 
også de få høre evangeliet om en fullbrakt 
frelse. Hvis kristendommen og islam bare 
var to forskjellige utgaver av samme budskap 
ville det være meningsløst å drive misjon blant 
muslimer. Men kristendommen er eksklusiv. 
Jesus er den eneste vei til den levende Gud, jfr. 
Joh 14,6: ”Jeg er veien og sannheten og livet. 
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Ingen kommer til Faderen uten ved meg”. Og i 
Apg 4,12 sier apostelen Peter: ”Og det er ikke 
frelse i noen annen (enn Jesus). For det finnes 
ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant 
mennesker, som vi kan bli frelst ved”. Islam og 
kristendom formidler ikke det samme budskap, 
og de tilber ikke den samme Gud. 

Positive og negative tendenser 
Det er både positive og negative tendenser 
i arbeidet blant muslimer. Det gledelige er 
at ca. 3 millioner muslimer skal ha kommet 
til tro på Jesus (Isa) siden 1990, og at det har 
vært en eksplosiv vekst i misjonsarbeidet blant 
muslimer via internett, radio, satellitt og TV. 
Det er også flere misjonærer som jobber blant 
muslimene enn tidligere, og flere er engasjert 
i målrettet bønn for disse. Det negative er at 
også muslimene satser på å utbre sitt budskap 
gjennom mediene, at antallet muslimer og 
moskeer vokser, og at islamistisk terrorisme 
skaper politiske og sosiale spenninger i mange 
land, også i Vest-Europa.

Det er behov for å styrke misjonsarbeidet 
blant muslimer ytterligere. Over 40% av 
alle unådde mennesker og folkegrupper 
i verden er muslimer, men bare noen få 

prosent av misjonærene i verden er engasjert 
i muslimmisjon. Her er det et klart misforhold 
som kristne må ta på alvor. Samuel M. 
Zwemer (1867-1952) sin visjon om å forkynne 
evangeliet der islam står sterkest, er fortsatt 
aktuell!

Misjonssambandet (NLM) begynte i 1978 et 
misjonsarbeid blant det muslimske digofolket i 
Kenya og Tanzania, men det har gitt få synlige 
resultater. Etter 25 års innsats hadde bare 15-20 
digoer blitt kristne, og nesten alle disse var 
ugifte, unge menn. Men NLM satser nå mer 
enn noen gang på å nå muslimske folkegrupper 
med evangeliet. Det er et godt eksempel på 
en intensivering av arbeidet blant muslimer i 
samsvar med Zwemer sin visjon. 

Hvordan nå muslimene med evangeliet?
Menneskefrykt og manglende kjennskap 
til islam kan gjøre oss usikre i møtet med 
muslimer. På mitt hjemsted var det et oppslag 
i lokalavisen om en muslimsk gruppe som 
hadde opprettet et samlingssted. Det var 
tydelig at disse muslimene ønsket kontakt 
med lokalbefolkningen. Utnytter vi slike 
muligheter til å få kontakt eller holder vi oss 
på betryggende avstand? Ikke minst gjennom 
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innvandrerarbeidet er det ofte gode anledninger 
til å få kontakt med muslimer både på det 
menneskelige og det åndelige plan. 

Broder Andreas, kjent fra organisasjonen 
”Åpne Dører”, utfordrer oss ved å spørre 
om vi ser på muslimer som fiender eller som 
mennesker vi skal forsøke å vinne for Kristus. 
I boken ”Farlig tro – kristen i islams skygge” 
sier han: ”Jeg er sikker på at det er muslimer 
i byen der du bor. Kjenner du noen av dem? 
Har du blitt venner med dem? Tenk over dette: 
Du kan være den eneste representanten for 
Jesus de noensinne vil møte”. (1) Selv om islam 
i sitt vesen er antikristelig fordi den fornekter 
Kristus og hans frelse og derfor må bekjempes 
med åndelige våpen (2 Kor 10,5), er muslimene 
ikke våre fiender. I Ef 6,12 gjør Paulus det klart 
at kampen vi skal kjempe som kristne ikke er 
mot mennesker (”kjøtt og blod”), men mot 
ondskapens åndehær i himmelrommet. 

Det vi trenger, sier Broder Andreas, er ikke 
bare en vekkelse, men en samfunnsreformasjon. 
”Til sjuende og sist er vårt eneste håp i kampen 
mot islams dramatiske vekst at millioner av 
mennesker åpenbarer Guds kjærlighet gjennom 
gjerningene sine”. 

Broder Andreas stiller et ransakende 
spørsmål: Er vi villige til å gi livet for Guds 
rike om nødvendig? Hvis ikke, kan vi ikke 
forvente at verden og muslimene skal ta oss på 
alvor. Vi kalles til et liv i Kristi etterfølgelse. 
Det er en side ved det kristne budskap som 
vi velferdskristne trenger å ta inn over oss. 
Kjernen i budskapet fra Broder Andreas er: 
”Gud elsker muslimer og vil at de skal komme 
til ham. Måtte vi erobre verden med Jesu Kristi 
kjærlighet”.

Dialog og vennskap
I vår tid understrekes behovet for dialog 
mellom kristne og muslimer meget sterkt, og 
med god grunn. Vennskap og gode personlige 
relasjoner mellom kristne og muslimer har 
verdi i seg selv, men også som en døråpner for 
evangeliet. Det gjelder jo ikke bare her, men i 
alt misjonsarbeid. Som kristne bør vi sette oss 

inn i hva islam er selv om det er en krevende 
oppgave. For islam er mangfoldig. Vi må møte 
muslimene med Jesu sinnelag – med kjærlighet, 
respekt og ydmykhet uten å gå på akkord med 
vår overbevisning. Kunnskap om islam er 
viktig, ikke minst for en misjonær, men Jan 
Opsal har nok rett i at ”det som når lengst, er 
den enkle og oppriktige fortellingen om hvorfor 
jeg følger Jesus”. (2)

Og Eivind Flå gir følgende råd i møtet med 
muslimer: ”Vær åpen, vær frimodig. Når noen 
presenterer seg og sier, jeg heter Hassan og 
jeg er muslim, så se det som en mulighet til å 
fortelle at du er en kristen. Og ikke begynn med 
å snakke om alle forskjellene. Lytt, lær, forstå, 
og når det er din tur, fortell hva Jesus betyr for 
deg i ditt liv, her og nå” (3)

På et islamkurs i Danmark i 2009 møtte jeg 
en ung dansk teolog, Daniel, som er engasjert i 
kristent innvandrerarbeid. I et intervju forteller 
han om sitt vennskap med Mustafa, en tyrkisk 
muslim og imam. De har mye felles, men veiene 
skilles i synet på Jesus. ”Så er vi enige om å 
være uenige! Men vi kan fortsatt være venner”, 
sier Daniel. Gjensidig respekt for motparten sin 
tro og overbevisning er en viktig grunn til deres 
gode innbyrdes forhold. ”Å arbeide teoretisk 
med islam er noe annet enn å møte muslimer. 
Det mest spennende er møtet med et annet 
menneske”, har Daniel erfart. (4) 

Henry Martyn og kallet i dag
Den første moderne muslimmisjonær, 
Henry Martyn (1781-1812), gjorde en 
bemerkelsesverdig innsats på flere områder. 
Han kjente den muslimske verdens behov som 
en byrde som forpliktet ham til innsats. ”La 
meg brenne ut for Gud”, skrev han i sin dagbok 
ved ankomsten til Calcutta i 1906. 

Det som gjør inntrykk på en moderne leser, 
er Martyns brennende ønske om å nå muslimer 
med evangeliet, hans rike personlige utrustning 
og allsidige innsats på strategisk viktige 
områder. ”I løpet av seks år gjorde Martyn en 
innsats som fremdeles lyser”, skriver Jan Opsal 
i en artikkel om misjon blant muslimer. (5)
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Homofili i kirken – ideologi eller teologi?
Av Kjell Skartveit

På alle andre arenaer enn i den kristne kirke, 
oppfattes spørsmålet om homofili og homofiles 
kamp for likestilling med heterofile som et 
ideologisk spørsmål. Bør det fortelle oss noe?

Man fødes ikke som kvinne, man blir det, det 
er sivilisasjonen som former det, skrev Simone 
de Beauvoir i sin berømte bok, Det annet kjønn. 
Eller som kjønnsforsker Jørgen Lorentzen sa til 
Harald Eia: De biologiske forskjellene handler 
kun om reproduktive evner. En del år før, 
hevdet filosofen Feuerbach at Guds egenskaper 
var et resultat av menneskelige forventninger, 
og spørsmålet bør komme automatisk; er det 
blant tenkere som disse vår nye samlivsetikk 
har sitt utgangspunkt?

Takket være kirkevalget ble spørsmålet 
om homofili og synet på de etiske problem
stillingene knyttet til konsekvensene av den 
nye ekteskapsloven aktuelle på ny. I vår 
opplevde Menighetsfakultetet at stadig flere 
vitenskaplig ansatte stilte seg positive til 
homofil praksis, men ledelsen ønsket ikke 
å problematisere det hele. Rektor Vidar L. 
Haanes kalte emnet et teologisk spørsmål, 
og problematiserte ikke begrepsbruken. Det 
er en stadig tilbakevendende utfordring at 
problemstillingen går under rubrikken teologi 
med en gang kristne drøfter disse spørsmålene, 
mens de for andre blir forstått som ideologiske 
utledninger.

Så kan man selvfølgelig spørre; har det i 
det hele tatt noen betydning om man kaller 
spørsmålet ideologisk eller teologisk? Dersom 
utgangspunktet har noe å si for svaret, bør 
beveggrunnen for endringer i den samlivsetiske 
læren drøftes. Spørsmålet er om et endret syn 
på Bibelens ord er en konsekvens av studiet av 
Beauvoir, kjønnsforskere og Feuerbach, eller av 
Bibelen selv?

Dersom homofilispørsmålet blir stående 
som et ideologisk spørsmål, får vi noen 
forhold vi må avklare. Ideologier sier noe om 
mennesket, hva som former det og hva som må 
til at for at livet oppleves godt. Vi kan si at i 
ideologien blir Gud hva ideologien betinger, 
mens i teologien blir Gud det altomfattende og 
evige, utenfor vår rekkevidde og uavhengig av 
vår opplevelse av Ham. Konsekvensen blir da 
at det kan være lettere for mange å avvise en 
liberal homoteologi dersom den er ideologisk 
fundert og ikke teologisk. Som mange vil 
skjønne, er det i dag lettere å forsvare at 
avisen Klassekampen vil ha journalister som 
identifiserer seg med marxismen, enn det er 
for et kirkesamfunn å argumentere for at deres 
ansatte skal ha et konservativt syn på homofili. 
Alle forstår at en liberalist ikke vil passe inn i 
Klassekampen, men det er langt verre å få den 
samme forståelsen for en kirke og deres ønske 
om et konservativt ståsted i synet på homofile. 

”Jeg er sikker på at det er muslimer i byen der 
du bor. Kjenner du noen av dem? Har du blitt 
venner med dem? Tenk over dette: Du kan 
være den eneste representanten for Jesus de 
noensinne vil møte” (Broder Andreas). Hører 
vi Herrens kall til muslimmisjon gjennom 
Henry Martins eksempel og Broder Andreas 
sine nærgående spørsmål om vårt forhold til 
muslimer i nærmiljøet?

Noter: 
 (1) Lunde Forlag, 2009
 (2) Dagen, 6.8.2011
 (3) Intervju på w.w.w.adventistmisjon.no.
 (4) Indre Missions Tidende, 6. juli 2008
 (5) ”Missiologi i dag”, Universitetsforlaget 1994 o
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For synet på homofili er jo bare et perifert 
teologisk spørsmål og skal ikke splitte. Men 
hva om dette ikke dreier seg om teologi, men 
om ideologi?

Det interessante med homofilispørsmålet 
er at hvordan noen i det hele tatt har begynt å 
kalle det et teologisk spørsmål, for det er liten 
tvil om at problemstillingen har et ideologisk 
utgangspunkt, og da spesielt i marxistiske 
miljøer. Marxismen med sitt syn på kjønn 
som sosialt konstruert er et uunngåelig 
utgangspunkt for dagens syn på homofili, og 
sammen med Marx følger en ateisme som 
gjennomsyrer all tenkning om mennesket, og 
spørsmålet kommer uunngåelig; kan et syn 
som har ateisme som fundament bli et teologisk 
spørsmål?

Filosofen Feuerbach er berømt for sin 
kritikk av religionen og påstanden om at 
oppfattelsen av Gud er menneskeskapt. 
Feuerbach hevdet at mennesket først levde i en 
uskyldstilstand, i harmoni med seg selv, men at 
det med tiden skapte et gudsbilde, en gud som 
fikk egenskaper som refser og en som truer. I 
følge Feurbach er mennesket nå spaltet, mellom 
det som det oppfatter som seg selv og det som 
det oppfatter som en ytre makt, en spalting 
som karakteriseres som en fremmedgjøring, 
en fremmedgjøring med deler av seg selv. 
Mennesket opplever nå gud som en selvstendig 
kraft og seg selv som maktesløs. Det blir 
slave av sitt eget produkt, og for å komme ut 
av denne fremmedgjøringen, må mennesket 
erkjenne sammenhengen, det må se at normer 
og regler er menneskeskapt, ikke den evige 
Guds vilje. For Feuerbach var det tilstrekkelig 
med religionskritikk for å oppheve denne 

fremmedgjøringen, og det er skremmende 
å erfare hvor nær knyttet dagens forsvarere 
av liberal samlivsetikk står Feuerbach. Når 
for eksempel tidligere biskop Finn Wagle 
hevder at det er ”et hovedanliggende å se 
homofilispørsmålet i sammenheng med all 
annen samlivsetikk. Selv om Bibelen har et 
svært restriktivt syn på skilsmisse og gjengifte, 
er det jo i dag stor åpning for dette i kirkens 
praksis. For meg er det umulig at vi skal se bort 
fra Bibelens restriktive ord på dette feltet, og 
samtidig fastholde et nei til homofilt samliv” 
(Vårt Land 18.juni 2011), ser vi hvordan 
Wagle oppfatter frigjøringen fra Bibelens krav 
som noe positivt. Vi frigjør oss fra Bibelens 
krav på samme måte som Feuerbach hevder 
at mennesket frigjør seg ved å erkjenne 
sammenhengen mellom deres oppfattelse av 
gud og deres slaveri. Spørsmålet om kristen 
samlivsetikk er altså ikke lenger et spørsmål 
om hva Gud sier, men hva mennesket tolker 
inn i Gud, og hva det kan frigjøre seg fra.

Dagens kjønnsforskning er muligens den 
grenen innenfor samfunnsvitenskapen som har 
den tydeligste marxistiske plattformen. Denne 
forskningen har lagt premissene for dagens 
lovgivning om barn og ekteskap, og Beauvoir 
kan mer enn skimtes i bakgrunnen. Men lovens 
resultat, at barn er uavhengig av sitt biologiske 
opphav, er et resultat av mer ytterliggående syn 
på kjønn enn det klassisk feminisme legger 
til grunn, og her har dagens kjønnsforskning 
virkelig hatt mye å si for resultatet.

Ville dagens politikere engasjert seg slik i 
kirkens ståsted i homofilisaken dersom saken 
ikke hadde stor ideologisk betydning? Hvorfor 
er de rød-grønne så opptatt av å utnevne 
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liberale biskoper og til å presse på for å få i 
stand liturgi for homovigslinger? Det er ikke 
vanlig at norske regjeringer engasjerer seg slik 
i teologiske spørsmål. Svaret ligger selvfølgelig 
i den nye ekteskapslovens revolusjonerende 
menneskesyn, et menneskesyn som er i strid 
med kristendommens. Regjeringen kan ikke 
leve med en tydelig konservativ kirke i et 
spørsmål som dette, og de konservative må 
derfor svekkes så mye som mulig.

Når alle andre enn kirken diskuterer 
homofili gjøres det med et ideologisk 
utgangspunkt. Diskusjonen startet utenfor 
kirken og opprettholdes utenfor kirken. Den 
har aldri vært et teologisk spørsmål, Bibelens 
svar har alltid vært klart. Dersom vi kan si at 
homofilispørsmålet er et ideologisk betinget, 
kan et liberalt svar være uforenlig med 
kristen tro, og derfor like motsetningsfylt 
overfor troen som markedskreftene er overfor 

planøkonomien. Et liberalt ståsted vil dermed 
være kirkesplittende.

Spørsmålet til liberale teologer og kristne 
blir derfor: Hvordan kan et syn på mennesket 
som forutsetter et ateistisk verdensbilde bli et 
teologisk spørsmål? Hvordan kan det gudløse 
gi oss svar på spørsmål om Guds natur? Det 
er ingen hemmelighet at liberale teologer 
aksepterer at Bibelen er klar i sin avvisning 
av homofilt samliv, men at dagens kontekst 
gjør det mulig å forkaste tradisjonell forståelse 
av spørsmålet. At de samme teologene da 
bruker en marxistisk samfunnsforståelse inn 
i tolkningen av Bibelen er det åpenbart ingen 
som stusser over, men er det ikke på tide at 
noen spør: Hvordan kan det gudløse si noe om 
Gud og hans skaperverk?

(Dagen 24.11.2012, med tillatelse fra forfatter.)

”Den nye sangen”
Av Jan Bygstad

I mange kristne sammenhenger er det de 
senere år skjedd en gjennomgripende endring 
på sangens og musikkens område. Sangboken 
og Salmeboken er på vei ut, for i stedet å bli 
erstattet av nye sanger som vises på transparent 
under forsamlingens møter og gudstjenester. 
Dette skjer særlig der det er mange unge som 
samles, men har etter hvert trengt inn også i mer 
etablerte forsamlinger. I de siste er det i stor 
grad hensynet til de unge som er avgjørende. 
En er redd for at om en holder fast på de gamle 
salmer og sanger, vil de unge finne seg andre 
steder hvor de trives bedre. Tidvis kan en også 
møte dette som et uttalt krav fra enkelte unge: 
”Får vi det ikke som vi vil, går vi andre steder!” 

Samtidig er situasjonen den, at flertallet av 
unge kristne i dag ikke kjenner selv de mest 
sentrale salmer og sanger i evangelisk-luthersk 
tradisjon. Fra barneårene av er de blitt opplært 

til at de ikke skal synge de samme sangene som 
de voksne synger. Lettbente barnesanger er det 
eneste de fleste stifter bekjentskap med, og hva 
er da mer naturlig enn at når ungdomsårene 
kommer, fortsetter en i samme spor?

Ungdomsprofilen
Ungdomsprofilen – det at hensynet til de unges 
smak og behag tar over styringen i mye kristent 
arbeid, har vidtrekkende betydning.

For det første fordi de voksne – når de bøyer 
av/gir etter på dette området – gjerne er styrt 
av frykt, frykt for å miste de unge. Når en 
ser andre åndelige retninger enn de lutherske 
appellerer til de unge, og at våre unge trekker til 
slike sammenhenger, får en ”panikk” og tenker 
at vi også må åpne for moderne ytringsformer. 
Eller – som det heter så fint – ”møte de unge på 
deres egne premisser”.
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For det andre ser vi at den musikalske utvik-
lingen innen de fleste kristne organisa sjonene 
nå hovedsakelig er styrt av unge. Det er (ofte 
pur) unge musikk- og ungdomssekretærer 
som leder an, og mange av disse har sjelden 
mer kristendoms- og bibelkunnskap enn en 
gjennomsnittlig bibelskoleelev. Det som 
mangler i kristen modenhet og erkjennelse 
kompenseres imidlertid ofte av stor iver og 
frimodighet: En sjenerer seg ikke det minste 
for å fortelle modne og prøvede kristne ”hvor 
skapet skal stå”. Her må en si: Til å lede 
sangen i Guds rikes sammenheng er det ikke 
tilstrekkelig kvalifikasjon at en er flink til å 
spille piano og villig til ”å være med”. Kanskje 
skulle de ansvarlige innen kristent arbeid 
begynne å overveie om de ikke – når det skal 
tilsettes ny ungdomssekretær – helst burde 
foretrekke eldre og modne troende i stedet for 
den kuleste og ivrigste ungdommen de kan få 
tak i?

For det tredje ser det i dag ut til at det i 
stadig mindre grad er de åndelig ansvarlige 
– de som har hyrde- og læreansvar innen 
organisasjonene – som styrer den åndelige 
utviklingen. Det er mer og mer de som leder 
an i ungdoms- og musikkarbeidet som setter 
sitt preg på den oppvoksende kristenslekt. 
Disse henter ytterst sjelden inspirasjon fra den 
klassiske evangelisk-lutherske arv. I stedet 
er karismatiske og evangelikale bevegelser, 
møter, bøker og plater det som setter dagsorden. 
Der ”skjer det noe”. Storslagne konferanser, 
veldig kirkevekst, mektige visjoner og store 
ord trekker på de unge. Og uerfarne som de er, 
lar de seg også imponere av alt dette. Så blir 
den gamle sammenheng der hjemme stående 
hjelpeløs tilbake. Det blir så puslete og smått 
sammenlignet med alt dette flotte og action
pregete som kommer veltende. 

Fristelsen for de åndelig ansvarlige blir 
i denne situasjonen å tenke et kjødelig ”If 
you can’t beat them, join them”. Så åpner en 
døren for denne nye åndeligheten med dens 
følgesvenn – ”den nye sangen” – med det til 
resultat at kristenliv og kristendomsforståelse 

omformes fra grunnen av. For dette må en være 
klar over: Den som styrer sangen og musikken 
i den kristne menighet, styrer også langt på vei 
kristendomsforståelsen.

”Lovsang”
Noe av det viktigste i denne ”nye sangen” er 
at det skal være ”lovsang”. Dette er så domi-
nerende at hele sang- og musikkstilen rett 
og slett kalles ”lovsang”. Å synge noen av 
de gamle salmer som f.eks. ”Himmelske 
Fader”, ”Å, at jeg kunne min Jesus prise”, 
”Alene Gud i himmerik” regnes per definisjon 
ikke som lovsang etter denne tenkemåte, 
selv om innholdet i disse i sannhet består i 
lovsang og tilbedelse. I tillegg får man såkalte 
”lovsangsteam” som skal lede forsamlingen. 
Disse består som regel av en instrumentalgruppe 
med rytmeinstrumenter, samt forsangere – 
gjerne fra tre til seks unge. Musikkstilen ligger 
ofte i retning softrock eller gospel, men i den 
senere tid har vi hørt om hvordan både rap, 
heavy metal, house og techno også har fått 
plass.

Lovsangen skal helst pågå en stund. Det er 
ikke uvanlig at ”lovsangen” opptar en halv time 
til tre kvarter av møtetiden før taleren slipper 
til, mens taleren helst ikke bør tale på langt 
nær så lenge. Undertegnede har selv opplevd 
å få beskjed fra en frisk ungdomsleder om å 
begrense meg til en halv times taletid. ”Ellers 
ville han komme opp på talerstolen og stanse 
meg …!” Etter tale og bønn kommer så gjerne 
en ny sesjon med ”lovsang”, som ikke sjelden 
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kan dra ut en ny halvtime eller mer. Den plass 
en gir ulike ”innslag” under et kristent møte, 
viser hvilken vekt en tillegger dem. Hva sier 
det som her er påpekt om hvilken betydning 
som tillegges forkynnelsen?

”Lovsangen” som nå brer om seg, kommer 
først og fremst fra amerikansk påvirkete 
karismatiske strømninger. Musikken kom-
binerer som regel to hovedelementer: For det 
første en sterk grad av sentimentalitet, og for 
det andre varierende grader av rytmisk kraft. 
Sentimentaliteten spiller på følelsene, og 
bevirker oftest at musikken får noe ”billig” 
over seg. Det rytmiske taler til kroppen og 
”dansefoten”, og musikken blir derfor ganske 
”fysisk”. Når sentimentalitet og rytmikk 
kombineres på denne måten, får en et sterkt 
suggestivt virkemiddel: Musikken gjør noe 
med forsamlingen – uavhengig av det tekstlige 
innholdet. Der skapes en stemning – en ”ånd” 
om man vil – som langt på vei definerer 
forsamlingen en taler til. For egen del har jeg 
ved et par anledninger opplevd denne ”ånd” 
som så påtrengende og ubehagelig at jeg har 
funnet det vanskelig å holde talen jeg var kalt 
til å holde.

Disse erfaringene sammen med en etter 
hvert lang fartstid i Guds ords tjeneste i de 
forskjelligste sammenhenger, har ledet frem til 
følgende slutninger:

1. Den som bestemmer musikken i en 
menighet, styrer også langt på vei hvilken ånd 
som råder der. 

2. Musikken i en kristen menighet er et 
barometer på hva slags spiritualitet en finner i 
den aktuelle sammenheng. Litt spissformulert: 
En lutheraner synger annerledes enn en 
pinsevenn. 

Dersom den første tesen er holdbar, 
innebærer det at sang og musikk prinsipielt 
burde være underlagt hyrde- og læreembetet 
i forsamlingene. Åndelig umodne mennesker 
bør derfor ikke ha ansvar for det musikalske, 
selv om de skulle være aldri så teknisk dyktige 
når det gjelder å spille eller synge. Lemfeldig 
omgang med sangen og musikken er noe en 

absolutt må unngå, nettopp fordi musikk kan 
ha en så sentral betydning.

Dersom den andre tesen er holdbar, 
innebærer det at ”den nye sangen” som 
nå brer om seg, er en indikator: Denne 
forteller at det pågår et grunnleggende 
skifte av kristendomstype og -forståelse 
innen organisasjonene. Evangelisk-luthersk 
kristendomsforståelse med dens øre for høyden 
og dybden i den bibelske åpenbaringen og det 
kristne livet er på vei ut, for i stedet å erstattes 
av mer eller mindre overfladiske karismatiske 
og evangelikalt-aktivistiske kristendomstyper. 
Det er ganske karakteristisk for det som er 
i ferd med å skje, at en ikke er interessert i 
teologi, men kun i det pragmatiske ”how to do 
it”. Sannhetsspørsmålet avfeies som brysomt, i 
stedet er det altoverskyggende problem: ”Hva 
skal vi gjøre for å trekke folk?” Den nye sangen 
og musikken passer som hånd i hanske med 
dette. Den er jo skreddersydd nettopp med tanke 
på å gjøre kristent forsamlingsliv attraktivt. Av 
samme grunn er denne kristendomstype også 
fundamentalt anti-intellektuell. Når en henført 
kan lukke øynene og vugge med i ”lovsangen”, 
er kritiske spørsmål bare plagsomme. Og en får 
fort høre at ”du må ikke være så negativ!”

Det er i denne sammenheng tankevekkende 
å merke seg hva den kjente engelske presten 
Michael Green sier på OASEs nettsider (www.
oase.no/index.php?res=60). Han gir gode råd 
om hva en menighetsleder bør gjøre for å få 
fornyelse i menigheten. Noe av det viktigste 
er at organisten må lære seg å like ny og frisk 
musikk, for ”Det er nesten umulig å få til 
fornyelse uten musikk.” I tråd med dette ser vi 
at de menigheter som opplever kirkevekst, bl.a. 
har som fellestrekk at de har åpnet opp for ”den 
nye sangen”. Teologisk har M. Greens utsagn 
imidlertid den betydning at musikken tar Den 
Hellig Ånds plass. Og nettopp dette ser ut til 
å være noe av et hovedproblem blant de som 
driver med denne type ”lovsang”. Ideologene 
på dette området kan ganske enkelt ikke 
uttrykke seg sterkt nok om lovsangsmusikkens 
betydning: ”Lovsangen åpner for Guds nærvær 
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og kraft, gir seier i åndskampen, er et åndelig 
våpen”, osv. Musikk og lovsang blir med dette 
et nådemiddel, og inntar dermed den plass 
som etter evangelisk-luthersk tro tilkommer 
Ord og sakramenter alene. At organisasjoner 
og bibelskoler her står overfor et betydelig 
teologisk opprydningsarbeid dersom en fortsatt 
vil være evangelisk-lutherske, tør være klart.

Innhold
Om musikken i seg selv er bærer av åndsmakt, 
gjelder dette selvfølgelig i enda høyere grad de 
ledsagende tekster. Jeg har nå gjennom noe år 
lyttet til og lest et ikke lite antall av de nyere 
lovsangene. Og er blitt stadig mer betenkt over 
det tekstlige innholdet som altfor ofte får lyde 
også innenfor de lutherske organisasjonene.

Det er etablert en slags musikalsk øku-
menikk i den kristne ungdomsgenerasjonen. 
Lovsangene ”flyter omkring” mellom de 
mest forskjellige miljøer. Ikke sjelden synges 
det samme i Levende ord, OKS og f.eks. 
Misjonssambandets og Indremisjonens ung-
domsforeninger. Og mange unge driver også 
omkring i de mest forskjellige miljøer. Hører 
man en sang som en liker ett sted, tar en den 
med inn i egen sammenheng, får den ned på 
transparent, og så læres den inn der. Her går en 
utenom alle normale kanaler i rett kristent arbeid: 
En av hovedgrunnene til at vi har Sangbok og 
Salmebok, er at her er tekstene blitt underkastet 
prøving – både lære- og kvalitetsmessig. De 
som så har sluppet igjennom, er da slike som 
kirkesamfunn og organisasjon vil kunne stå 
inne for: Sangskatten skal slik sett gi et genuint 
uttrykk for egen kristendomsforståelse. Men 
i ”transparentkulturen” foregår der ingen 
prøving. Hyrde- og læreembetet får ikke en 
gang mulighet til å ta tak i spørsmålet – alt 
flyter. Dermed står en overfor det faktum at 
via de nye sangtekstene kommer der ofte inn 
en kristendomsforståelse som er fremmed 
for evangelisk-luthersk tro og liv. Her må det 
understrekes: Intet bør synges i den kristne 
menighet uten at det er underkastet forsvarlig 
læremessig prøving!

Ser en på innholdet i mange av tekstene, er det 
iøynefallende at temaområdet som berøres, er 
relativt snevert. Fylden av Bibelens gudsbilde 
og det kristne livet kommer lite frem. Kors og 
trengsel hører vi intet om, syndenød likeså. At en 
kristen er samtidig rettferdig og synder, har jeg 
enda til gode å høre om, likeså om dobbeltheten 
i livet som består i at vi er ”bedrøvede og alltid 
glade”. Lov og evangelium, spenningen i at 
Gud både er Den hellige og Den nådige, er det 
likeledes tynt bevendt med. Men der synges 
meget om seier og fremgang, om Guds rike og 
Kristi kongedømme, om kjærlighet og glede og 
tilbedelse. Det tør være klart at en slik slagside 
på sikt vil omforme kristendomsforståelsen på 
avgjørende måte.

Like bekymringsverdig er den loviskhet som 
ofte klinger i disse tekstene. Ganske så store ord 
om hvor høyt vi elsker Jesus, og hvor meget vi 
er villig til å ofre for ham, er ikke uvanlig. Jeg 
betviler ikke at de som synger dette, subjektivt 
mener det som går over deres lepper. Samtidig 
er jeg like sikker på at den som taler slik, ikke 
kjenner seg selv. Det samme gjaldt apostelen 
Peter da han den siste kvelden før korsfestelsen 
svor at ”Om så alle tar anstøt av deg, skal 
jeg aldri ta anstøt!” (Matt 26,33). Men denne 
natten måtte Peter bittert erfare at alle hans 
velmente ord ble til intet i svik og fall. Da først 
lærte han sitt eget hjerte å kjenne. Derfor gikk 
Peter ganske stille i dørene etter dette.

Hva skal vi gjøre?
Hvis utviklingen ikke er kommet forbi ”point 
of no return”, er det et par hovedsaker som en 
innen evangelisk-lutherske kirker og organisa-
sjoner bør besinne seg på:

1. En må tidlig begynne å lære barna 
en del av de sentrale hovedsalmene. (Barna 
kan muligens få lære en og annen barnesang 
også, men aldri kun barnesanger). Dette 
bør taes på alvor både i det kristne hjem og i 
søndagsskolearbeidet. 

2. Barn og unge må på en helt annen 
måte gis skikkelig bibelkunnskap. Altfor mye 
forkynnelse for barn og unge er lett og kul. 
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De serveres ”åndelig chips og Cola” i stedet 
for helsekost. Dermed blir de stående uten 
motstandskraft mot åndelig usunnhet og alle 
slags forførelser. 

3. Unge må ikke få lede seg selv. Modne 
og voksne troende som har hjerte for de unge, 
må bruke mye tid sammen med dem, og slik 
hjelpe dem på troens vei. Særlig bør en åpne 
hjemmene for unge. 

4. Sang og musikk må i menigheter 
og forsamlinger underlegges hyrde- og 
læreansvaret, som alvorlig må skjøtte sin plikt 
til å prøve alt. 

5. De som har gaver på sangens og musik-
kens område, må hjelpes til å bli kjent med 
evangelisk-luthersk tro og tenkning, og med 
det også gis et grundig kjennskap til den arv på 
sangens og musikkens område som vi finner i 
evangelisk-luthersk tradisjon. Den lutherske 
kirkefamilie har på dette området en skatt 
som det knapt finnes tilsvarende til i andre 
sammenhenger. 

6. En må slutte å tenke kirkevekst. Den sanne 
vekst i Guds rike er ikke kvantitativ, men først 
og fremst kvalitativ. Det betyr at Guds folk 
må få hjelp til å trenge inn i Den hellige skrift, 
slik at troen kan vokse og modnes. Målbevisst 
bibelundervisning (med lov og evangelium som 
”overlys”) på alle nivåer må m.a.o. få høyeste 
prioritet. Da skal en nok i sin tid også oppleve 
tallmessig vekst. Men det er Guds sak, ikke vår! 

Ordet ”ortodoks” har dobbelt betydning. 
Både betyr det ”rett tro” og ”rett lovprisning”. 
Og sammenhengen mellom disse er funda-
mental: Bare der den sanne tro er, finnes den 
sanne og rette lovprisning! Den nye sangen – i 
begrepets bibelske mening – en noe som bare 
kan gis av Gud (Salm 40,4f), den kan aldri 
lages av mennesker som et slags ”åndelig 
program”. 

(Kronikker i Dagen 03.01.2001 og 05.01.2001. 
Med tillatelse fra forfatter). o

Sjelens udødelighet
Av Christian Scriver

La oss bruke denne lære om sjelens udødelighet 
til vår trøst og glede. Også av det lærer vi å 
kjenne Guds ubegripelige godhet, som har 
beredt oss til Hans evige barmhjertighetskar.

Han trenger vel ikke til oss annerledes enn 
brønnen trenger til et spann som den kan fylle 
med vann, eller som det fulle morsbryst til et 
barn som kan suge det. Han har villet ha sjeler 
som Han kunne gjøre delaktige i sin salighet; 
apostelen kaller Ham ”den Salige og alene 
Mektige… Han som alene har udødelighet 
og som bor i et lys dit ingen kan komme” 
(1 Tim 6,15-16).

Men Han har ikke villet være salig uten 
oss; Han har av nåde også gitt vår sjel 
udødeligheten, slik at Han kunne la den nyte 

Hans evige herlighet og forklare og opplyse 
den med sitt uforgjengelige lys.

”Gud bestemte oss ikke til vrede, men til 
å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus” 
(1 Tess 5,9). 

Slik har da først vår udødelige sjel og 
deretter også det gjenoppvakte og forklarede 
legeme et evig og salig liv å vente hos Gud, og 
dette er nok til å forsøte all dette bedrøvelige 
livs bitterhet.

”Vår trengsel er kortvarig og lett, og virker 
for oss en evig fylde av herlighet i overmål på 
overmål. Vi har ikke det synlige for øye, men det 
usynlige. For det synlige varer en kort stund, 
men det usynlige er evig” (2 Kor 4,17-18).

Må vi derfor klage her med Job over vår 
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Stiftelsen KPK – Ukraina har drevet hjelpearbeid i Ukraina 
i mer enn 12 år. Stiftelsen gir omfattende støtte til 2 

sykehus og 2 sykeheimer. Regelmessig støtte blir gitt 
til mer enn 150 familier, de fleste med mange barn. 

Mange ensomme gamle, uføre, blinde og døve 
blir hjulpet. Fem sigøyner-landsbyer hvor 

det bor til sammen over 3000 mennesker, 
besøkes og støttes regelmessig.
Stiftelsen driver også gatebarnsenter 
og familiehus og støtter statlige 
barneheimer, kjøper medisin, betaler 
for operasjoner og mye mer. 
Ønsker du å fjernadoptere en liten 

gutt eller jente, kan du gjerne skrive til KPK-Ukraina og be om opplysninger!
Legg merke til Guds ord som sier: ”Den som forbarmer seg over den fattige, låner til 
Herren, og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerning” (Ord 19,17).
Glem heller ikke om å be om frelse og et nytt liv for den enkelte i Ukraina!
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Stiftelsen KPK-Ukraina, postboks 211, 4358 Kleppe.   Kontonr: 3212.20.34037

sjels lidelser: ”Jeg vil tale i min ånds trengsel, 
jeg vil klage i min sjels bitre smerte” (Job 7,11), 
– med David: ”Min Gud! Min sjel er nedbøyd i 
meg” (Sal 42,7), – med den Herre Jesus: ”Min 
sjel er bedrøvet inntil døden!” (Mat 26,38), 
så vet vi likevel og tror, at Gud vil frelse vår 
sjel fra døden, tørke tårene av våre øyne og 
bevare vår fot for å gli. Vi vet, at vår trengsel 
og elendighet skal opphøre, men vår sjel bestå, 
og likesom denne er udødelig og uforgjengelig, 
slik skal den også lykksaliggjøres med en ufor-
gjengelig, usmittelig og uvisnelig arv i himlene 
(1 Pet 1,4).

Når en fattig pike ved et fordelaktig 
giftermål kommer til stor ære og rikdom her 
i livet, så priser vel alle henne lykkelig; men 
det er likevel bare, som alt her i verden, noe 
forgjengelig og ubestandig; i døden må hun 
likevel forlate det hele, om de flyktige goder 
ikke allerede forut har forlatt henne.

Når derimot sjelen er forent med Kristus og har 
fått del i Hans herlighet, så behøver den i all 
evighet ikke å frykte for noen forandring mer; 
den lever, elsker og priser sin skaper evinnelig; 
den dør ikke, og dens glede visner ikke.

Gud skje takk, som av blott og bar nåde 
har gjort vår sjel skikket til udødelighet og 
salighet! Han være ære i all evighet! Amen. o

bekjenner sine synder som synd 
og tar sin tilflukt til Herren går fortapt.

”Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle 
hans velgjerninger! Han som forlater all din 
misgjerning, som leger alle dine sykdommer.” 
Sal 103,2-3. Amen! o

Fra s. 9 u
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Jag har hört om en stad
Lydia Lithell, f. 1909, d. 1957. Svensk organist, sangforfatter og komponist.

1. Jag har hört om en stad ovan moldnen,
 Ovan jordiska, dimhöljda länder,
 Jag har hört om dess solljusa stränder,
 Och en gong, tänk en gong är jag där!
 Halleluja! Jag högt måste sjunga!
 Halleluja! Jag går til den staden!
 Om än stegen bli trötta og tunga,
 Bär det uppåt och hemåt ändå.

2. Jag har hört om ett land utan tårar,
 Utan sorg, utan nöd,utan strider.
 Och där ingen av sjukdom mer lider,
 Och en gång , tänk, en gong är jag där!
 Halleluja! Där fröjdas vi alla!
 Halleluja! Vart tvivel försvunnit!
 Aldrig mer skall jag stappla och falla,
 Jag är framme, ja hemma hos Gud.

3. Jag har hört om den snövita dräkten
 Och om glansen av gyllene kronor.
 Jag har hört om den himmelska släkten,
 Och en gång, tänk, en gång är jag där!
 Halleluja! Jag fröjdas i anden,
 Jag kan höra den himmelska sången,
 Och det sliter i jordiska banden,
 Ty jag vet, jag skall snart vara där.


