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«For av nåde er dere frelst, ved tro.  

Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.»  

Ef 2:8 (NB88) 
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Takk 

 

Først og fremst ønsker jeg å takke Gud for at jeg har fått kall til å skrive 

denne boken. Og ikke minst at jeg har fått krefter, tid og inspirasjon til å 

fullføre arbeidet. Takk til familien min også. Takk til min beste venn 

Kjetil Thuen. Nok en gang har han hjulpet meg med både innhold og til 

å få gitt ut boken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Innledning 

 

Sent på kvelden 19.11.17 hørte jeg Ånden tale til meg om å skrive en 

bok med tittelen Ung, Moden Tro. Denne tittelen hadde sirkulert i hodet 

mitt tidligere på dagen, uten at jeg visste at dette skulle bli til en bok. 

Undertittelen 101 til et rikere liv med Gud kom litt senere i forløpet 

(101 er typisk fornavn på mange grunnkurs). Umiddelbart etter at kallet 

kom, opplevde jeg at det var et klart, definert mål med denne boken: Å 

samle og systematisere det viktigste jeg har lært av Ånden og andre 

kristne i livet mitt med Gud frem til nå. Det var med stor entusiasme at 

jeg begynte på arbeidet med å skrive allerede samme kveld. Greit, jeg 

må innrømme noe først som sist: Som vanlig hadde jeg helt andre 

planer for den nærmeste tiden. Men det skjer noe med deg når du 

kjenner kallet komme. Du bare vet, at du vet, at du vet at det er Ånden 

som taler til deg.  Da er det bare å kaste alt å si: Ja, sjef. Tittelen på 

boken er faktisk ikke et forsøk på et fancy ordspill. En ung tro kan være 

både sterk og tillitsfull. Men den kan også være skjør, fordi den ikke har 

erfaring i å møte motstand, som forfølgelser eller andre uventede og 

vanskelige hendelser. En moden tro kan være basert på et langt liv i 

tillit til Jesus og Hans hjelp i alle livets faser. Likevel kan den også 

være preget av dårlige erfaringer, som gjør den svakere enn en ung tro. 

Hensikten med tittelen Ung, Moden Tro er å få frem at det ikke trenger 

være et enten eller, men et både og.                                                       



9 
 

Det er mulig, med Åndens hjelp, å ha både en sterk og en moden tro 

gjennom hele livet. Men igjen, da må vi kjenne Guds Ord og tro på 

Hans løfter til oss. Vi må velge å leve i tro, ellers kan vi ikke være til 

behag for Gud: «Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. 

For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner 

dem som søker ham.» Heb 11:6 (NB88). Innholdet i boken er 

temabasert. Dette gjør den godt egnet til bruk for celle-grupper, Bibel-

grupper, connect-grupper eller liknende. Boken har tema som passer for 

både kristne og for de som ennå ikke har tatt imot Jesus som sin frelser. 

Håpet er at innholdet kan hjelpe mennesker, i alle aldre, og i alle faser 

av sitt liv med Gud, med å etablere sin tro på grunnsteinen, Jesus. Selv 

vi som har vært troende hele livet kan ha godt å repetere sannheter fra 

Bibelens Ord. Som ung bad jeg ledere om å få undervisning på flere av 

disse emnene som omhandles, helt uten å bli forstått eller 

imøtekommet. Derfor har jeg fått mye hjelp av Ånden til å forstå deler 

av Bibelens Ord, siden det ikke var så mye hjelp å få i menighets-

sammenhenger. Guds Ord er så rikt, så sterkt og så fullt av visdom og 

kjærlighet at det umulig kan forståes fullt ut her på jorden. Selv skulle 

jeg ønske at jeg hadde hatt en tilsvarende bok som denne da jeg var 

ung. Da hadde jeg kunne blitt spart for mange unødvendige problemer. 

I min alder, 41 år når boken skrives, har de fleste av oss opplevd mange 

gode, vonde, positive og vanskelige ting i livene våre. Selv tror jeg at 

Bibelen har svar på alt vi trenger for å kunne leve et liv for Gud og med 

Gud. Jeg påstår ikke at jeg har noen større visdom eller åpenbaring enn 
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andre. Eller at jeg har forstått noe av egen visdom eller kløkt. Eller at 

jeg har åpenbaring i hele Guds Ord. På ingen måte. Jeg tar heller ikke 

æren for noe av det jeg presenterer i denne boken. Æren vil jeg plassere 

på riktig plass: Hos Gud. Paulus hadde et klokt mål, som jeg ønsker å 

gjøre til mitt mål også: «12 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. 13 Brødre, jeg mener ikke om 

meg selv at jeg har grepet det. 14 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.» Fil 3:12-14 (NB88). Før du (eller gruppen du er i, eller leder) 

leser videre i denne boken, vil jeg gjerne komme med noen gode råd jeg 

selv har fått fra andre som har kommet lengre i sitt liv med Gud enn det 

jeg selv har: 

1) Lag deg din egen hemmelige dagbok, eller notatbok. Ikke vis 

den til andre. Den er mellom deg og Gud. Skriv ned, for 

eksempel, bønnesvar du har fått. Når du kjenner at du har en tøff 

dag, slå opp i boken og bli oppmuntret av Guds trofasthet. 

2) Studer Guds Ord Ikke bare les Bibelen som en vanlig bok. 

Mediter på Ordet, tenk på Ordet, grunn på Ordet. Be om visdom 

dersom du ikke forstår noe. I Jakobsbrev 1:5-6 står det noe 

veldig viktig når du skal studere Bibelen:  
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«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. 6 Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, 

ligner en bølge på havet, som drives og kastes av vinden.» Jak 

1:5-6 (NB88). Av egen erfaring: Dette virker. Jeg har også hatt 

stor nytte av å spørre andre som jeg vet har åpenbaring på ulike 

temaer i Bibelen. Det kan være pastoren din, en i eldsterådet 

eller noen som du stoler på.  

3) Ikke bli utålmodig. Stol på Gud, Han skal gi deg den forstanden 

du trenger. Målet er ikke å forstå alt. Målet er å leve til Guds 

ære.  

4) Legg et godt fundament for hvem du er og hva du allerede har i 

Gud. Som Paulus sa: «10 Etter den Guds nåde som er gitt meg, 

har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen 

bygger videre på den. Men enhver se til hvordan han bygger 

videre. 11 For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som 

er lagt, det er Jesus Kristus.» 1Kor 3:10-11 (NB88).  

Det henvises også til Appendix I. Noe av det viktigste vi som kristne 

kan gjøre, er å ha Jesus som grunnvoll, og ikke stole på oss selv. Dette 

er ikke så selvfølgelig som en skulle tro. Selv har jeg vært håpløst 

religiøs til tider, og trodd at jeg må prestere for at Gud skulle bli 

fornøyd med meg. Det var jo det jeg lærte som ung, dessverre. Men så 

har Ånden vist meg at dette ikke er tilfellet. Jeg er født på ny. Jeg er en 
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ny skapning: «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 (NB88). Kroppen og 

sjelen kan synde og gjøre de merkeligste ting. Men da jeg ble frelst, ble 

min ånd født på nytt i Jesus. Den er 100% perfekt. Halleluja. Å vite og å 

leve i disse sannhetene er helt sentralt for et liv i Jesus uten å stresse 

med være god nok. Og dessuten: Det er bare sannheten du har tatt imot, 

som setter deg fri. I siste del av Hebr 4:2 står det: «…Men ordet som de 

hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet 

sammen med dem som hørte det.» (NB88). Kjære leser: Skjer ikke 

dette, blir ikke Ordet til nytte for oss. Og det er mildt sagt kjipt. Så 

derfor må vi sørge for at vi aller først kjenner Ordet. Jeg håper at de 

ulike temaene som tas opp i denne boken vil kunne gi konstruktive 

samtaler i forumet den brukes i. Pluss økt fokus på hva Bibelen faktisk 

sier at vi allerede har i Jesus. Det er kanskje ikke mulig for alle å være 

enige om hele innholdet i denne boken. Ikke la dette stoppe, eller 

forsure, Bibelstudiene. Det er lov å være uenig, å diskutere og å ha 

positive samtaler på kryss og tvers av de mange meningene vi måtte ha 

om ulike saker. La oss ha respekt for hverandre, og elske hverandre. Jeg 

har lagt stor vekt på hva sier Bibelen om temaet vi går i gjennom?. Her 

er det viktig for meg å påpeke at jeg har en bokstavelig måte å lese 

Bibelen på. Det Bibelen sier rett ut er det vi kan forså rett ut. Der er 

ikke forbudt å være uenige. Men jeg vil uansett følge prinsippet om å 

forholde meg til hva Ordet sier. Da trenger jeg ikke være redd for å sette 

meg over Guds Ord. Vi trenger ikke å være teologer for å forstå Guds 
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Ord. Her er det uansett Den Hellige Ånd som må åpenbare Ordet for 

oss. I tillegg vil jeg dele anonyme erfaringer fra rundt 30 år som 

sjelesørger. Vitnesbyrd og erfaringer fra mennesker er kraftige greier. 

Måtte denne boken bli til velsignelse for deg som leser den. 

Praktisk tips: Gruppen avgjør selv hvilke deler av kapitlene som skal 

gjennomgås på de aktuelle samlingene. Der er ikke slik at hele kapitler 

må tas på en gang. 

For masse gratis materiale se https://www.Gratisbok.org. 
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Kapittel 1 

Kristen tro 101 

 

* 

Dette kapittelet er valgfritt dersom alle i gruppen er frelst 

* 

 

Til deg som ennå ikke har tatt imot Jesus som din frelser: Jeg håper at 

du finner deg godt til rette i cellegruppen, connect-gruppen, Bibel-

gruppen, eller hva nå gruppen måtte hete. Dette kapittelet er tatt med til 

ære for deg. Kanskje en venn du er glad i har invitert deg med på et 

møte? Du har takket nølende ja, men vet ikke helt hva du begir deg ut 

på? Jeg har selv hatt ikke-kristne venner med på møter siden jeg var 

tidlig i tenårene. Av erfaring vet jeg at det er mange tanker og følelser 

som kan være utfordrende i en slik setting. Derfor vil jeg gjerne gi deg 

som er i denne situasjonen litt hjelp på veien. Under presenteres flere 

punkter du kanskje lurer på. Husk: Det finnes ikke dumme spørsmål. 

De følgende punktene er basert på min egen erfaring med å invitere 

mennesker med på Bibel-grupper, eller på møter. Det er ikke lange og 

dype svar, men kort og greit om følgende: 
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1) «Hva er kristendommen, egentlig?» 

Kristendommen ble innstiftet av Jesus, Guds sønn, for nesten 

2000 år siden. Vi tror at Jesus kom for å frelse oss fra våre 

synder. Dette gjorde Han ved å dø på korset. Der ble alle 

verdens synder sonet på grunn av kraften i Jesu blod. 

 

2) «Hva er greia med Jesu blod?» 

Synd kan ifølge Bibelen bare tilgis ved utgytelse av blod. I siste 

del av Hebreerbrevet, kapittel 9, og vers 22 står det: «…Og uten 

at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt.» Heb 9:22 (NB88). Heb 

er en forkortelse for Hebreerbrevet, og NB88 står for Norsk 

Bibel 1988-oversettelsen. I Det gamle Testamentet måtte jødene 

kontinuerlig ofre blod fra dyr for at syndene kunne dekkes over. 

Synd kan skjules på denne måten, men ikke tilgis fullstendig. 

Men når Jesus kom, takk og lov, var Hans blod sterkt nok til å 

tilgi all synd. Fortid, nåtid og fremtid. Siste del av verset i 

Johannes Åpenbaring kapittel 1, vers 5: «…Han som elsker oss 

og løste oss fra våre synder med sitt blod,» Åp 1:5 (NB88). I 3 

Mosebok, kapittel 17, første del av vers 14 står det: «For blodet 

er sjelen i alt kjøtt, fordi sjelen er i det.» (NB88). Jesus gav sitt 

blod, og dermed sitt liv, sin sjel, for å frelse oss fra våre synder. 

Dette er greia med Jesu blod, og dette er viktig å forstå. 
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3) «Gjelder Moseloven ennå, de 10 bud, eller bare Det Nye 

Testamentet?» 

Guds Ord gjelder fortsatt, både i Det Gamle- og i Det Nye 

Testamentet. Følgende er veldig viktig å forstå: Jesus har sonet 

synden for oss. Vi har fått en ny og bedre pakt enn Moseloven. 

«Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, likesom 

han også er mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på 

bedre løfter.» Heb 8:6 (NB88). De 10 bud kalles av mange 

kristne forkynnere for universale regler, som vi alle er kalt til å 

følge uansett ny pakt eller ikke. Vi trenger ikke lenger følge 

Moseloven. Siden vi lever i den Nytestamentlige pakt, er det 

viktig for oss kristne å leve etter det Jesus og apostlene har 

forkynt, inklusive de 10 bud. 

 

4) «Jeg er ikke god nok til å være med i en Bibel-gruppe» 

Hørt den før. Jeg utfordrer deg: Hold ut hele det første møtet, og 

du vil se at vi kristne er vanlige mennesker, fulle av feil som alle 

andre. Men vi har valgt å stole på Jesus som vår frelser og ikke 

på våre egne gjerninger. Ingen er verdige til å komme til Gud 

uten gjennom Jesus. «Jesus sier til ham: Jeg er veien og 

sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» 

Joh 14:6 (NB88). Ferdig arbeid.  
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5) «Men du aner ikke hvor mye dumt jeg har gjort» 

Da svarer jeg. «Du aner ikke hvor mye dumt vi andre på 

cellegruppen har gjort, heller». Poenget er ikke vår fortid eller 

at vi har feilet mye eller lite. Alt handler om at Jesus allerede har 

tilgitt syndene våre. Vi må bare velge å ta imot. 

 

6) «Men jeg klarer ikke å tro på Jesus» 

Hør her: «Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har 

sendt meg, drar ham. Og jeg skal oppreise ham på den siste 

dag.» Joh 6:44 (NB88, understrekning gjort av meg).  

Da sier du kanskje: «Javel da, men jeg klarer ikke å tro. Du 

klarer det kanskje, men ikke jeg». Svaret vil kanskje overraske 

deg, inklusive en god del kristne: Vi klarer ikke å tro på Gud av 

oss selv. Vår tro på Gud er en gave til oss fra Gud. I siste del av 

Romerbrevet kapittel 12. vers 3, står det: «…Men en skal tenke 

sindig, i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver 

enkelt.» Rom 12:3 (NB88). Personlig tror jeg at alle får likt mål 

av tro. Forskjellen ligger i hvor mye av troen vår vi vender mot 

Gud. Eller i hvor stor grad vi velger å stole på våre egne 

prestasjoner.  
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7) «Jeg orker ikke prestere meg inn i himmelen» 

Da er vi to. Ingen kan prestere seg inn i Guds rike. Vi har 

ingenting å rose oss med ovenfor Skaperen: «26 Ved dette ville 

Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være 

rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. 27 Hvor 

er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes 

lov? Nei, ved troens lov. 28 For vi er overbevist om at mennesket 

blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger.» Rom 3:26-28 

(NB88). Vi blir rettferdige gjennom tro. Se også Ef 2:8: «For av 

nåde er dere frelst, ved tro.» (NB88). I neste punkt fullføres 

argumentasjonen. 

 

8) «Hvordan blir jeg da frelst, liksom?» 

Glad du spurte. Her er svaret: «For dersom du med din munn 

bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud 

oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.» Rom 10:9 

(NB88). Vi bruker troen vi har fått av Gud til å gjøre dette. Vi 

kan ønske å tro på Gud, men ikke ved egen kraft. Når vi ønsker 

å tro på Gud, vil han umiddelbart svare på bønnen vår. Dessuten 

vil Gud at alle skal bli frelst. Det står blant annet i Det Gamle 

Testamentet hos profeten Esekiel i Esek 18:23, 18:32, 33:11.  I 

Det Nye Testamentet står det samme i 2 Pet 3:9 og 1 Tim 2:4. 

Argumentasjonen tas videre i neste punkt. 
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9) «Hvorfor må vi bli født på ny? Høres sært ut for meg».  

Jesus svarte Nikodemus, en fariseer, på omtrent samme 

spørsmål: «3 Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier 

jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. 

4 Nikodemus sier til ham: Hvordan kan et menneske bli født når 

han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors 

liv og bli født? 5 Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: 

Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i 

Guds rike.» Joh 3:3-5 (NB88).  

Når du tar imot Jesus som din Frelser i livet ditt, blir du født på 

ny. Du kjenner det ikke med kroppens fem sanser. Du må bare 

ta imot det og tro at du er født på ny. Ikke glem hva som står i 

punkt 8): Den som tror og bekjenner skal bli frelst. Men som en 

konsekvens av disse handlingene, blir din døde ånd født på ny. 

Mer utdypende forklaring følger senere i boken. 

 

10) «Hvorfor ber noen kristne til Gud, andre til Jesus og så noen til 

Den Hellige Ånd? Jeg er offisielt forvirret» 

Vi kristne tror på en treenig Gud: Gud (Faderen), Jesus 

(Sønnen) og Den Hellige Ånd. For mange kristne er det derfor 

naturlig å be til Gud, Jesus eller Den Hellige Ånd. Alle kristne 

har sin måte å be på. Det må vi bare respektere. Likevel er det 

noe jeg ønsker å påpeke, som Jesus selv sa:  
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«Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, 

for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen.» Joh 14:13 (NB88). 

Vi skal be til Gud i Jesu navn. Vi må vite og anerkjenne at vi 

bare kan komme til Gud gjennom Jesus (se Joh 6:44 i punkt 6 

ovenfor). Rundt temaet hvordan be riktig er det en del 

uenigheter. Vi kommer tilbake til dette senere.  

 

11) «Jeg sliter med at en god Gud kan dømme folk til helvete» 

En ærlig sak. Nå står det faktisk flere steder i Bibelen om at det 

er to, og kun to, alternativer for livet etter døden:  

A) Evig liv i en ny himmel (f.eks Joh 10:28, Joh 17:2,     

1 Joh 2:25, Åp kapittel 21). 

B) Evig fortapelse i helvete (f.eks Johannes Åpenbaring, 

kapittel 20, vers 15, og evangeliet for Matteus, 

kapittel 25, vers 21). 

Gud måtte dømme synden. Jesus tok støyten. Den som ikke vil 

ta imot Jesus som sin frelser, skal gå fortapt. Det er derfor veldig 

alvorlig å fornekte at det finnes en evig fortapelse. 

Konsekvensen av dette, blir at det da heller ikke finnes et evig 

liv. Hvorfor at Gud har gjort det slik, vet jeg ikke. Men jeg er 

nødt til å forholde meg til Guds Ord, og ikke sette meg til 

dommer over det. Vi kan kanskje ikke forstå alt som står i 

Bibelen. Men jeg vil gi Gud rett i at Han vet best. 
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12) «Kan jeg virkelig komme til Jesus som jeg er? Må jeg ikke ha alt 

på stell først?» 

Ja, du kan faktisk komme til Jesus som du er akkurat nå. Og nei, 

du trenger ikke ha alt på stell først. Da hadde ingen blitt frelst. 

Jesus fikk ikke bare god omtale av sine samtidige, som 

beskrevet i første del av Matt 11:19: «Menneskesønnen kom, 

han eter og drikker, og de sier: Se, for en storeter og vindrikker, 

tolleres og synderes venn!» (NB88). Jesus ble også kritisert for å 

spise sammen med tollere og syndere, som beskrevet i Luk 

15:1-2: «1 Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å 

høre ham. 2 Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa: 

Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem!» 

(NB88). Det å spise sammen med noen på Jesu tid, betød blant 

annet fellesskap og aksept. Du spiste ikke sammen med folk du 

ikke mente var verdige til det. Men hva gjorde Jesus? Han var 

sammen med tollere (upopulære skatteinnkrevere) og andre 

syndere. Hadde de livene sine på stell? Nei. Men Jesus hadde 

likevel felleskap med dem. Hvorfor? Sitat Jesus: «Jeg er ikke 

kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» 

Luk 5:32 (NB88). Så du er derfor alltid velkommen hos Jesus. 

La Hans Ord forandre deg. Selv om livet ditt er et salig (usalig?) 

rot. Min påstand er: Kom som du er til Jesus. Så vil han hjelpe 

deg på veien til å bli den han ønsker at du skal være, i Ham.  
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Jeg håper at denne korte innledningen kan være til hjelp for deg som 

ennå ikke tror på Jesus som Jesus som verdens Frelser. Men nå vet du i 

alle fall hva Guds ønsker er for oss; At alle mennesker skal bli frelst 

gjennom verdens Frelser, Jesus. Og siden du har blitt invitert med inn i 

et kristent felleskap, er det jo lov å komme med spørsmål på det du 

lurer på. Vi kristne har ikke svar på alt i Bibelen. Jeg tror heller aldri 

Gud har hatt noen som kvalifiserer til å jobbe for Ham, bare mennesker 

som sier: «Her er jeg, bruk meg slik du vil, Herre». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Mulige spørsmål til samtale 

Her nevnes noen forslag til spørsmål dere kan gjennomgå etter å ha lest 

dette kapittelet. Det trenger ikke være noen fasit. Jeg vil oppfordre dere 

til å respektere hverandres synspunkter når dere går gjennom 

spørsmålene til samtale i denne boken. 

- Kan det være en god ide å være enige om at det som sies på 

denne gruppen ikke fortelles videre til andre utenfor gruppen? 

Med andre ord: Det vi sier i gruppen forblir her? 

- Hvordan kan den enkelte på gruppen føle seg trygg på å bli tatt 

på alvor, uansett om har Jesus som sin Frelser eller ikke? 

- Hvordan kan denne gruppen hjelpe hverandre med å bli bedre 

kjent med Jesus? 

- Hvordan kan dere hjelpe hverandre med å finne svar på 

spørsmålene om det å være kristen? Eller om ulike ting i 

Bibelen? 
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Egne notater 
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Kapittel 2 

Hva vi allerede har i Jesus 

 

Innledning 

Mange mennesker i Norge, og verden ellers, tror de må prestere noe 

ovenfor Gud. Jeg har selv slitt lenge med denne problemstillingen. Når 

jeg vokste opp, var det så mye som var synd. Det kunne være å gå på 

kino, spille kort, bruke lighter i et menighetslokale eller at det ble brukt 

trommer under lovsangen. Og så videre, og så videre (dette er 

eksempler jeg selv har opplevd. Det er faktisk tilfelle). Dette medførte 

at jeg ble veldig redd for å gjøre noe som helst galt. De fleste har vel 

hørt om fariseerne i de ulike Evangeliene (de skriftlærde, lærere i 

Moseloven i Israel). Jesus gikk ved flere anledninger rett i strupen på 

dem for å være hyklerske. Først når jeg hørte på forkynnelse om hva 

Jesus allerede hadde gjort for meg, begynte jeg å bli fri fra frykten om å 

ikke være god nok for Gud.  

Jeg påstår ikke at jeg har forstått alt i denne boken fullt ut. På ingen 

måte. Men jeg har forlatt perrongen med enveisbillett. Jeg velger å tro 

på Guds Ord. Håpet er at leseren av denne boken skal forstå hvilke 

fantastiske ting Jesus allerede har gjort for oss. Ved å forstå dette, ved å 

leve i disse sannhetene, vil vi ikke lenger være redd for å ikke være 
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gode nok for Gud. Det er Gud som er god, ikke vi som skal være 

perfekte for å kunne tilfredsstille Ham. 

 

Jesus bar mer enn vår synd på korset 

Mange kristne tror at det «bare» var syndene Jesus tok på seg på korset. 

Men stemmer det overens med hva Bibelen sier? Under følger flere 

Bibel-vers som forklarer hva som faktisk er tilfelle: 

 

Synd 

- «Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men 

Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham.» Jes 53:6 

(NB88). 

- «Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for 

at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.» 2Kor 5:21 (NB88). 

Mange av oss tenker ikke på at Jesus faktisk ble gjort til synd 

for at vi skulle bli frie fra synden. Tenk, den syndfrie Guds Sønn 

ble til synd for oss slik at vi kunne bli fri. 

- «han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi 

skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans 

sår er dere blitt legt.» 1Pet 2:24 (NB88). 
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Sykdom 

- «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner 

har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort 

elendig.» Jes 53:4 (NB88). Jesus bar våre sykdommer. Det er 

allerede gjort. Vi kan leve i overnaturlig helse. 

- «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre 

misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og 

ved hans sår har vi fått legedom.» Jes 53:5 (NB88). Jesus tok på 

seg vår straff, så vi kunne bli fri. Men ikke bare det: Jesus tok 

også på seg våre sykdommer. 

- «han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi 

skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans 

sår er dere blitt legt.» 1Pet 2:24 (NB88). Legg merke til ordet 

«er» i 1Pet 2:24: Vi er leget. Det har blitt gjort tilgjengelig. 

«Jammen, jeg er ikke helbredet, jeg er fortsatt syk», kan noen 

med rette si. Vi kommer tilbake med mer utfyllende informasjon 

rundt dette senere. Det er bare å glede seg. 

 

Forbannelse 

- «For alle de som holder seg til lovgjerninger, er under 

forbannelse, for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke 

holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han 

gjør det.» Gal 3:10 (NB88).                     
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Før Jesus kom, var alle som ikke fulgte ethvert bud i Moseloven 

under forbannelse. Men det gjelder også i dag: Hver den som vil 

følge Moseloven, og ikke vil sette sin lit til Jesus, vil sette seg 

under forbannelse. Det vil si at en går fortapt, dersom en ikke 

vender om til Jesus. 

- «Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en 

forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den 

som henger på et tre.» Gal 3:13 (NB88). Jesus har tatt på seg 

lovens forbannelse, vi er fri. Han tok på seg vår forbannelse. 

- «3 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, 4 for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som 

ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.» Rom 8:3-4 (NB88). 

Å vandre etter ånden betyr at vi er fylt og ledet av Den Hellige 

Ånd, at vi setter vår lit til Jesus og hva Han har gjort for oss. 

Ikke til våre egne gode gjerninger.  

Fattigdom 

- «For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres 

skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom 

skulle bli rike.» 2Kor 8:9 (NB88). Er det bare snakk om åndelig 

fattigdom her? Personlig tror jeg ikke det. Gud ønsker ikke at vi 

skal være hverken åndelig eller pengemessig fattig.  
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- «Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere 

alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod 

til all god gjerning.» 2Kor 9:8 (NB88). For å kunne ha overflod 

til all god gjerning trengs det økonomiske midler. Ikke til bare 

vår egen nytelse, men først og fremst til gode gjerninger. Det er 

hovedhensikten med velstand gitt av Gud. 

- «Du kjære! Jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være 

ved god helse, likesom din sjel har det godt.» 3Joh 2 (NB88). 

Apostelen Johannes skriver til Gajus, en mann fra Makedonia 

som fulgte ham på sine reiser (se f.eks Norsk Data-Bibel, Lunde 

Forlag). Her ønsker altså Johannes at Gajus skulle ha det godt i 

alle ting. Jeg tror også Gud vil det. Dette inkluderer det 

økonomiske. En romslig økonomi gjør gode gjerninger mulig i 

større grad ved fattigdom. 3Joh 2 er tatt med i denne konteksten, 

for å vise en sammenheng mellom løftene i 2 Kor 8:9 og 9:8. 

Flere andre påstander om hva Jesus har fridd oss fra på koret kunne blitt 

gjort. Men vi trenger å vite at Jesus har fridd oss fra synd, sykdom, 

forbannelse og fattigdom. Det er også viktig å påpeke at vi ikke bare er 

fridd fra alt dette: Vi har også fått mange goder i tillegg. I det følgende 

kommer vi mer inn på dette. 
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VI har fått ufattelig mye i Jesus 

Djevelen kan effektivt skade våre liv med Gud ved å ta fra oss de 

følgende sannhetene om hva Gud allerede har gitt oss i Jesus. Her har 

religiøsitet mye av skylden. Med religiøsitet mener jeg alt som har 

sneket seg inn av menneskebud som lurer oss til å tro at det er ikke nok 

det Jesus har gjort, du må gjøre ditt eller datt for å bli frelst i tillegg til 

verket på korset. «Viss-vass», sier du kanskje? Det er ikke hverken 

vissete eller vassete. Et viktig eksempel: Mange forkynnere lærer den 

dag i dag at «du kommer inn under forbannelse hvis du ikke betaler 

tienden av inntekten din». Jeg vil ikke nevne navn, det har ingen 

hensikt. Disse forkynnerne glemmer at Jesus tok på seg vår forbannelse. 

Det stemmer at du måtte betale tienden under Moseloven. Ellers brøt du 

loven. Men som vi har sett over, så har Jesus kjørt oss fri fra 

forbannelsen som rådet under Moseloven. Jeg har stor tro på at det er 

riktig å betale tienden til Guds rike. Men ikke av tvang, men som en 

tillitserklæring til Gud. Under skal vi se mer på hva Guds ord sier at vi 

alt har i vår frelser Jesus Kristus: 

Guds kjærlighet 

- «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den 

enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, 

men ha evig liv.» Joh 3:16 (NB88). Gud har elsket verden, vi 

trenger ikke å vente på at Han skal elske oss. For de som 

kanskje ikke er så inne i det som har med Bibelen å gjøre, så 
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kalles dette verset den lille Bibel. Årsaken er at verset rommer 

Guds frelsesplan i ett vers. 

- «Vi elsker fordi han elsket oss først.» 1Joh 4:19 (NB88). Gud 

var først på banen. Vi kan bare elske Ham tilbake som gjensvar. 

- «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss 

mens vi ennå var syndere.» Rom 5:8 (NB88). Gud elsker oss 

ikke fordi vi er så elskelige eller fantastiske, men fordi Gud er 

kjærlighet: «Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er 

kjærlighet.» 1Joh 4:8 (NB88). 

- «I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han 

har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.» 

1Joh 4:10 (NB88). Vi kan ikke fortjene oss til noe; Gud har 

valgt å elske oss. 

 

Vi er frelst 

- «8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere 

selv, det er Guds gave. 9 Det er ikke av gjerninger, for at ikke 

noen skal rose seg.» Ef 2:8-9 (NB88). Ordet er betyr at vi 

allerede er frelst. Du er frelst når du har takket ja til Jesu verk 

for deg. Våre gode gjerninger frelser oss ikke. Likevel vet vi at 

vår tro er død uten gjerninger, se Jak 2:17. 

- «9 For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og 

i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli 
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frelst. 10 Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen 

bekjenner en til frelse.» Rom 10:9-10. Vi må også bekjenne vår 

tro på Jesus for å få frelse. 

- «Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg 

fornekte for min Far i himmelen.» Matt 10:33 (NB88). Dette 

verset bekrefter viktigheten av å bekjenne Jesus for andre 

mennesker. Se også Mark 8:38 og Luk 9:26. 

 

Vi er utvalgt av Gud 

- «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og 

bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, 

for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.» 

Joh 15:16 (NB88). Jesus tok initiativet og utvalgte oss, ikke 

omvendt. 

 

Vi har fått en tro av Gud 

- «For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til hver og en blant 

dere, at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett er. Men en 

skal tenke sindig, i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt 

hver enkelt.» Rom 12:3 (NB88, understrekning gjort av meg). 

Her taler Paulus om at ingen skal ha store tanker om seg selv. 

Med andre ord: Vær sindig, og handle i tro og gjerning etter det 
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den enkelte kjenner stemmer overens med sin utrustning og tro. 

Jeg er overbevist om at Gud har gitt likt mål av tro til alle, men 

at vi anvender det ulikt. Når det står det mål av tro, ser jeg 

bestemt form, entall av ordet tro. Derfor tror jeg helt og fullt på 

følgende: «For Gud gjør ikke forskjell på folk,» Rom 2:11 

(NB88). 

 

Vi er Guds barn og Jesu medarvinger 

- «14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. 

15 Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. 

Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far! 

16 Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. 

17 Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger 

og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også 

skal herliggjøres med ham.» Rom 8:14-17 (NB88). Disse 

versene taler for seg selv. Det med å lide for Jesus er ikke så 

populært om snakke om, men må tas med i konteksten. Få sier 

halleluja til det. «Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, 

skal bli forfulgt.» 2Tim 3:12 (NB88). Dette kommer vi tilbake 

til senere i boken. 

- «Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles 

Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi 

den ikke kjenner ham.» 1Joh 3:1 (NB88). 
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- «Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli 

Guds barn, de som tror på hans navn.» Joh 1:12 (NB88). 

- Vi har ikke fortjent frelsen: Det er en gave (Ef 2:8 over). 

 

Vi har fått velsignelse 

- «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har 

velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.» 

Ef 1:3 (NB88). Det står ikke at vi skal bli velsignet i fremtiden. 

Det står at Gud har velsignet oss i Jesus, det er allerede gjort. 

- Jesus bar vår forbannelse, og har velsignet oss. Da har vi grunn 

til å være trygge. Vi har fått barnekårets Ånd, Rom 8:14, som 

gjør at vi roper Abba, eller Pappa. 

 

Vi har Den Hellige Ånd tilgjengelig 

Jeg sier at vi har fått Den Hellige Ånd tilgjengelig. Det er dessverre 

ikke det samme som at alle som kaller seg kristne faktisk har mottatt 

Den Hellige Ånd. Det er den som tror og bekjenner Jesus som sin Herre 

som skal bli frelst (Rom 10:9), og derved få Ånden. Her følger noen 

andre eksempler på hva sier Bibelen andre steder om å få Ånden:  

- «38 Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre 

skal det flyte strømmer av levende vann. 39 Dette sa han om den 
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Ånd de skulle få, de som trodde på ham. For Ånden var ennå 

ikke gitt, fordi Jesus ennå ikke var herliggjort.» Joh 7:38-39 

(NB88). De som tror på Jesus, som har Ham som sin Frelser, 

skal få Den Hellige Ånd som gave. 

- «Men jeg sier dere sannheten: 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.» Joh 16:7 

(NB88). Jesus mente ved dette at det er bedre for oss å ha Den 

Hellige Ånd tilgjengelig enn å ha Jesus til stede hos seg fysisk. 

Ånden kan være overalt, i alle frelste samtidig. Det kunne ikke 

Jesus når han var i sin jordiske kropp. Har du tenkt på dette før? 

La oss ta Jesu egne ord på alvor, og tro på det han sier. 

- «16 Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen 

talsmann, for at han skal være hos dere for evig, 17 sannhetens 

Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner 

ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i 

dere.» Joh 14:16-17 (NB88). Ånden skal være hos oss for evig, 

og være i oss. Vi som frelste er aldri alene, uansett hvor 

ensomme vi måtte føle oss.  

- «Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i 

mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det 

som jeg har sagt dere.» Joh 14:26 (NB88). Gjaldt disse løftene 

bare Jesu disipler? Nei. Derfor er det så viktig at vi som frelste 

vet at vi har den Hellige Ånd boende i oss. 
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Alt dette, og mere, har Gud gitt oss gjennom Jesus, vår Frelser. Dersom 

vi ikke har en forståelse av disse tingene, kan Djevelen hindre oss i å 

leve et liv i trygghet og visshet om Guds gode gaver. Og ikke minst: La 

oss vite at Ånden bor i oss. Han er selve Hjelperen, og vil utruste oss til 

tjeneste, dersom vi lar oss lede av Ham. Mot slutten av dette kapittelet 

vil jeg gjerne ta med noen viktige vers fra 2Pet 1:3-9:  «3 Ettersom hans 

guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved 

kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft, 

4 og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at 

dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet 

bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten, 5 så legg nettopp 

derfor all vinn på at dere i troen viser dyd, og i dyden skjønnsomhet, 

6 og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmodighet, og i 

tålmodigheten gudsfrykt, 7 og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i 

broderkjærligheten kjærlighet til alle. 8 For når disse ting finnes hos 

dere og får vokse, viser de at dere ikke er uvirksomme eller ufruktbare i 

kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus. 9 Men den som ikke har disse 

ting, han er nærsynt og blind, og har glemt renselsen fra sine gamle 

synder.» (NB88). 

I vers 3 står det blant annet at «ved kunnskapen om ham som har kalt 

oss ved sin egen herlighet og kraft,». Vi må altså ha kunnskap om Gud, 

«som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft». I første del av Hos 

4:6 står det: «Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap.» 
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(NB88). Det samme skjer i dag. Som kristne lever vi ikke opp til 

potensialet Gud har for oss. Og det skyldes mangel på kunnskap. Det 

samme har også skjedd med meg, helt til Ånden begynte å åpenbare hva 

som allerede er tilgjengelig i Jesus 

Og nå kommer en veldig viktig sannhet fra Guds Ord, som vi må ta til 

oss: «For det glade budskap er blitt forkynt for oss, likesom for dem. 

Men ordet som de hørte, ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved 

troen var smeltet sammen med dem som hørte det.» Heb 4:2 (NB88, 

understrekning gjort av meg). Dersom vi ikke er «meltet sammen med 

Ordet, vil disse sannhetene ikke bli til noen nytte for oss. Jesus sa i Joh 

8:21-32: «31 Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: 

Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. 32 Og 

dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» (NB88). 

Det er bare sannheten som er smeltet sammen med oss, som i Hebr 4:2, 

som kan sette oss fri. La oss be om at vi må få visdom til å forstå disse 

sannhetene. Og la oss ta til oss ordene i Jak 1:5-6: «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. 6 Men han må be i tro, uten å 

tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes 

av vinden.» (NB88). 
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Mulige spørsmål til samtale 

- Jesus har tatt på seg vår synd, sykdom, forbannelse og 

fattigdom. Ser vi noe til dette i livene våre? 

- Er vi klar over alt vi allerede har fått gjennom Jesu verk? 

- Er løftene i Ordet sammensmeltet med oss (Hebr 4:2) slik at 

løftene blir til nytte for oss? 

- Kan vi kjenne på tryggheten i løftene uten først å ha akseptert og 

forstått dem? 

- Tittelen på boken er Ung, Moden Tro. Hvordan kan innholdet i 

dette kapittelet, basert på Bibelen, utvikle troen vår? 
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Egne notater 
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Kapittel 3 

Hinder for bønnesvar 

 

Innledning 

I forrige kapittel var fokus på hva Gud allerede har gitt oss gjennom sin 

sønn Jesus. Hvorfor? For å legge et grunnlag for hvem vi er, og hva vi 

har i Jesus aller først. Da har vi begynt på en prosess om å la Guds Ord 

smelte sammen med oss (Hebr 4:2). Men på dette tidspunktet er det 

essensielt at vi kan fortsette å vokse videre i Guds Ord. I naturen er alt 

som ikke vokser enten dødt eller i dvale. Jeg tror personlig at vi aldri 

kommer inn i alt som Gud har for oss på denne jorden. Men vi må 

fortsette å søke Gud for å vokse i Ham, gjennom Jesus. For det er bare 

mulig å komme til Gud gjennom Jesus: «Jesus sier til ham: Jeg er veien 

og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Joh 

14:6 (NB88). Derfor er det så viktig å forstå Guds prinsipper rundt bønn 

og bønnesvar. Det finnes flere eksempler på at vår bønn kan bli hindret. 

Og, ja, det er faktisk sant. Jeg har selv gått i alle fellene, og dette er mitt 

vitnesbyrd, som ingen kan ta fra meg: Når Ånden åpenbarte dette for 

meg, ble bønnelivet mitt fullstendig snudd på hodet. I en positiv retning, 

selvsagt. Ved å følge Guds Ord, og tro på løftene der, vil bønnesvarene 

også komme. I det følgende er det mye fokus på helbredelse. Årsaken er 
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at jeg har vært livstruende syk i mange år. Men det gjelder i praksis alle 

områder av livet, og ikke bare sykdom. Under deles kapittelet inn i 2 

deler, Del A: Rett innstilling og del B: Hinder for bønnesvar. Så la oss 

først starte med hvor viktig det er å ha rett innstilling før en ber. 

 

Del A: Rett innstilling 

I Hebr 11:6 leser vi: «Men uten tro er det umulig å være til behag for 

Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han 

lønner dem som søker ham.». I dette verset ligger det så mye at det er 

vanskelig å gi en kort oppsummering. En svært viktig del av versets 

innhold, er tillit. Vi må tro at Gud er en god Gud som vil lønne dem 

som søker Ham. Som kristne sier vi at Gud er kjærlighet. Hvor henter vi 

denne påstanden fra? Et eksempel på dette finner vi i 1 Joh 4:16: «Og vi 

har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss. Gud er 

kjærlighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham.» 

(NB88, understreking er gjort av meg). Her står det sort på hvitt at «den 

som blir i kjærligheten, blir og Gud, og Gud i ham» (i 1 Joh 4:16 over). 

Blir kan også sies som å skulle forbli i Guds kjærlighet. Videre sier 

verset at vi må tro på den kjærlighet som Gud har til oss. Versene Hebr 

11:6 og 1 Joh 4:16 utfyller hverandre perfekt Her følger en kort 

oppsummering av disse to versene: 
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1) Uten tro kan en ikke behage Gud (Hebr 11:6). 

2) Vi må tro på den kjærlighet Gud har til oss (1 Joh 4:16) 

3) Gud skal være i den som blir (fast tilstand) i Guds kjærlighet      

(1 Joh 4:16). 

Her er to viktige tema mange kristne sliter med:                                   

1) «Jeg har så liten tro»                       

Her er det viktig å vite følgende: 

- Rom 12:3 (siste del av verset): «Men en skal tenke sindig, i 

forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt.». Alle 

troende har fått et mål av tro. Troen er en gave. 

- Matt 17:20: (siste del av verset): «Sannelig sier jeg dere: Om 

dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: Flytt 

deg herfra og dit! Og det skal flytte seg. Og ingen ting skal være 

umulig for dere.». Siden vi alle har fått tro (fortid) ifølge Rom 

12:3, må vi velge å rette den mot Guds løfter. Da skal ingen ting 

være umulig for oss. Jeg har ofte feilet ved å tenke at det er 

troen på min tro som skal gi bønnesvar. Det er ikke Bibelsk 

riktig. Det er min tro (som jeg har fått av Gud) som rettes mot 

Guds Ord og løfter som har gitt resultater. Så det å si at vi har 

liten tro gir oss ingen unnskyldning for manglende bønnesvar. 
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2) «Jeg vet at Gud kan helbrede. Men jeg vet ikke om han vil 

helbrede meg»   

 I Matt 8-2-3 leser vi: «2 Og se, en spedalsk kom og falt ned for ham 

og sa: Herre! om du vil, så kan du gjøre meg ren. 3 Jesus rakte ut 

hånden, rørte ved ham og sa: Jeg vil, bli ren! Og straks ble mannen 

renset for sin spedalskhet.» (NB88). Jesus som var, og er, ett med 

Faderen, vil helbrede. Poenget er at Jesus allerede har gjort alt som 

skal til for at vi skal kunne motta helbredelse eller andre bønnesvar. 

Mer utdypende begrunnelse følger under.  

Og det er på dette tidspunktet jeg vil utdype mer om at Jesus vil 

helbrede, og at han allerede har gjort alt som skal til for at du skal 

kunne motta helbredelse eller bønnesvar: 

 

Jesus vil helbrede 

I alle evangelier leser vi om at Jesus helbredet alle sykdommer og 

plager, se for eksempel Matt 8:16-17 og Matt 9:35-36.  I brevene i 

Det Nye Testamentet leser vi om helbredelser av en mengde 

mennesker. Helbredelse er ikke noe som skulle dø ut med apostlene. 

Hvorfor er denne påstanden riktig? Svaret finner vi blant annet i 

Mark 16:17-18: «17 Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt 

navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål. 

18 De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal 
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det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli 

helbredet.» (NB88, understreking gjort av meg). Jesus bruker 

ordene de skal. Enten en tolker dette profetisk eller som en «ordre», 

utgjør det ingen forskjell: Vi skal fortsette med å legge hendene på 

syke og helbrede dem i Jesu navn. Jesus har allerede sørget for alt vi 

trenger til av helbredelse og bønnesvar. Det er så mye lettere å få 

tak i noe som vi allerede har fått, enn å måtte be om noe som vi tror 

at Gud allerede ikke har gjort. Men da må vi få vite at Gud ikke bare 

kan, men også at han faktisk vil helbrede oss. 

- Ord 4:22: «For de er liv for hver den som finner dem, og 

legedom for hele hans legeme.». Salomo snakker trolig til sin 

sønn om visdom han har fått av Gud. Guds Ord er legedom for 

hele vårt legeme. 

- Ord 23:7 (første del): «For som han tenker i sin sjel, slik er 

han.». Tenker du legedom eller sykdom? Hva bekjenner du? At 

du er døende eller at du skal bli frisk på grunnlag av Guds 

løfter? Min erfaring gjennom mange år med livstruende 

sykdom, er at Ord 23:7 er 100 % korrekt. Min helsetilstand var 

som min bekjennelse: Elendig. Først når Ånden åpenbarte for 

meg at jeg skulle bekjenne at «ved Jesu sår er jeg allerede 

helbredet», kom helbredelsen for den ene etter den andre av de 

alvorlige eller livstruende tilstandene yrkesskaden hadde påført 

meg tilbake i 2003. Var det noe jeg presterte? Nei. Ånden 
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åpenbarte det for meg, og jeg måtte handle i tro og med mine 

ord. Eller med andre ord: Løftene er stemmeaktivert.  

- Sal 103:3: «Han som forlater all din misgjerning, som leger alle 

dine sykdommer.» Sal 103:3 (NB88). Gud ønsker å tilgi og å 

lege alle våre sykdommer. Kan det sies klarere? Min oppfatning 

er: Nei. Likevel har det vært utrolig vanskelig for meg å ta til 

meg disse løftene. Hvorfor? Fordi jeg ikke visse at Gud ville. 

- Jes 53:4: «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og 

våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av 

Gud og gjort elendig.» Jes 53:4 (NB88). Jesus har allerede båret 

våre sykdommer. Vi må bare ta imot i tro, som vi allerede har 

fått (Rom 12:3), og rette troen mot Guds løfter. Gjør jeg dette 

perfekt? Nei. Men jeg har forlatt perrongen, og har bare 

enveisbillett på reisen mot Guds rike. 

- Jes 53:5: «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for 

våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, 

og ved hans sår har vi fått legedom.» Jes 53:5 (NB88). Enda en 

gang: Vi HAR fått legedom. Vi må ta imot helbredelsen i tro, 

som vi HAR fått (igjen Rom 12:3). 

- Matt 8:16-17: «16 Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange 

som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et 

ord. Og alle som var syke, helbredet han, 17 for at det skulle bli 

oppfylt som er talt ved profeten Jesaja, som sier: Han tok på seg 

våre plager og bar våre sykdommer.» Matt 8:16-17 (NB88). 
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Jesus helbredet alle som var syke. Det var, og er, Guds vilje. Og 

vi vet at Jesus gjorde Guds vilje. Jesus sa at Han ikke gjorde noe 

av seg selv, bare det som Faderen viste Ham: «Jesus svarte da 

og sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Sønnen kan ikke 

gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. For 

det han gjør, det gjør Sønnen likeså.» Joh 5:19. Gud ville 

helbrede, og Jesus fullførte sin Fars vilje. Slik er det for oss 

også. Gud vil. Jesus helbredet alle som kom til ham. Det er 

Guds vilje at vi skal være friske. 

- Matt 9:35-36: «35 Og Jesus dro omkring i alle byene og 

landsbyene. Han lærte i synagogene deres og forkynte 

evangeliet om riket, og han helbredet all sykdom og alle plager. 

36 Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de 

var herjet og forkomne som får uten hyrde.» Matt 9:35-36 

(NB88). Enda en gang ser vi at Jesus helbredet all sykdom. 

- Matt 8:2-3: «2 Og se, en spedalsk kom og falt ned for ham og sa: 

Herre! om du vil, så kan du gjøre meg ren. 3 Jesus rakte ut 

hånden, rørte ved ham og sa: Jeg vil, bli ren! Og straks ble 

mannen renset for sin spedalskhet.» Matt 8:2-3 (NB88). Dette 

verset repeteres enda en gang. Gud vil. 

- Luk 1:37: «For ingenting er umulig for Gud.» Luk 1:37 (NB88). 

Og siden Gud vil helbrede, er det heller ikke umulig. Vi må 

handle i tro, som vi nå til det til kjedsommelige vet at vi har fått. 
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- 1 Mos 18:14: «Skulle noen ting være umulig for Herren?» 1Mos 

18:14 (NB88) (om at Abraham skulle få en sønn). Sykdom som 

kreft, hjerteproblemer, infeksjoner: Ingenting er for stort for 

Gud å helbrede. 

- 1 Pet 2:24: «Ved hans sår er dere blitt legt.» 1 Pet 2:24 (NB88). 

Siste del av verset. Det står også her, som i Jes 53:5, at vi alt er 

leget. Da må vi handle i tro og bekjenne det. Nok en gang: 

Troen vår er stemme-aktivert.  

- Matt 10:8: «Helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, driv ut 

onde ånder! For intet har dere fått det, for intet skal dere gi 

det.» Matt 10:8 (NB88). Disiplene hadde fått denne gaven før de 

gikk ut Vi har også fått legedom, og vi kan gå ut i tro på at Guds 

Ord og løfter er ekte. Disiplene helbredet ingen før de faktisk 

begynte å gjøre det Jesus påbød dem å gjøre. Det samme gjelder 

for enhver troende.  

- Mark 16:17-18: «17 Og disse tegnene skal følge dem som tror: I 

mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye 

tungemål. 18 De skal ta slanger i hendene, og om de drikker 

dødelig gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine 

hender, og de skal bli helbredet.» Mark 16:17-18 (NB88). En 

del vers repeteres her. Jesus selv sa at disse tegn skal følge dem 

som trodde på han. Vi har et ansvar for å søke disse gavene. 

- Jak 5:14-15: «14 Er noen blant dere syk? La ham kalle til seg 

menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje 
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i Herrens navn. 15 Og troens bønn skal hjelpe den syke, og 

Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få 

dem tilgitt.» Jak 5:14-15 (NB88). Dette er et viktig prinsipp, 

som vi i vår familie har fulgt bevisst. Listen på de 5 punktene 

under som kan hindre bønnesvar, var forberedt før eldste-

brødrene kom på besøk. Jeg viste listen til dem, og forklarte at 

vi hadde forberedt grunnen for bønnesvar.  Og virket det? Ja. 

Bare tre dager etter fikk vi et bønnesvar som var med på å redde 

liv og økonomi. 

 

 

Del B: Hinder for bønnesvar 

1) Vantro 

- Mark 11:24: «Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i 

bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere.» 

(NB88). Vi må tro at vi skal få det vi ber om, selv om vi 

ikke ser det ennå. Det er likevel mulig å be feil. Eller rettere: 

Å ikke be etter Guds vilje. I Jak 4:3 leser vi: «Dere ber og 

får ikke, fordi dere ber ille, for å sløse det bort i deres 

lyster.» (NB88). Det kan kanskje virke søkt å nevne dette? 

Jeg er uenig. Dersom en elsker Gud, vil en ikke bruke Ham 

som en brusautomat for å oppnå billig nytelse.  
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- Jak 1:6: «Men han må be i tro, uten å tvile. For den som 

tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes av 

vinden.» Jak 1:6 (NB88). Verset repeteres nok en gang. 

- Ikke få panikk når problemene kommer. Panikk medfører 

vantro. Og det er ingen god situasjon å sette seg selv inn i. 

Panikk er som å leke med fyrstikker i en låve full av tørt 

høy. Har vi eksempler på vantro i Bibelen? Mengdevis. Det 

er et par Skrift-steder jeg ønsker å ta med her: 

1) Jesus helbreder en gutt med en stum ånd. Dette er 

beskrevet følgende steder: 

A) Mark 9:24: «23 Jesus sa til ham: Om du kan tro, 

alt er mulig for den som tror. 24 Straks ropte 

guttens far: Jeg tror! Hjelp min vantro!». 

Innrøm for Gud at du har tro, men også at du har 

vantro (hvis du vet at du har vantro). Da viser du 

i det minste for deg selv og Gud at du har tro, 

men trenger hjelp med din vantro. Hva gjorde 

Jesus? Han helbredet gutten selv om faren ropte 

ut i fortvilelse at han også hadde vantro. Da 

disiplene spurte Jesus om hvorfor de ikke kunne 

drive ut den onde ånden, svarte Jesus at denne 

typen bare kunne drives ut med bønn og faste. 

Bønn og faste for Jesus eller for disiplene? For 

disiplene selvsagt. Mer begrunnelse følger under. 
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B) Matt 17:14-21 beskriver samme hendelse. Her 

sier Jesus at disiplene ikke kunne drive den onde 

ånd ut på grunn av vantro. Hva var kuren? Bønn 

og faste for disiplene. Det finnes ikke 

begrunnelse i Bibelen for at et ord fra Jesus ikke 

var nok til å helbrede mennesker, eller å kaste ut 

onde ånder. Bønn og faste forandrer ikke Gud; 

Det forandrer oss når vi får vårt fokus over på 

Gud. 

C) Luk 9:37-43 beskriver samme hendelse. Her sier 

Jesus følgende til disiplene sine før den onde ånd 

ble drevet ut: «Jesus svarte og sa: Du vantro og 

vrange slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere 

og tåle dere? Før sønnen din hit.» Luk 9:41. 

Også her omtaler Jesus disiplenes problem som 

vantro. På grunn av deres vantro kunne ikke 

disiplene drive den onde ånd ut. Hadde ikke 

disiplene tro? Selvsagt. De var allerede godt vant 

med å helbrede mennesker på Jesu befaling. Men 

av en eller annen grunn hadde det sneket seg inn 

vantro. Dette umuliggjorde helbredelse av gutten. 

Kanskje denne onde ånden var spesielt 

skremmende, slik at disiplene ble redde? Fikk de 

panikk når de så gutten ligge på bakken og frådet 
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rundt munnen? Vi vet ikke. Kuren mot vantro 

nevnes av Jesus som bønn og faste. Men det er 

for at vi skal forandre vår holdning imot Gud, og 

ikke omvendt.  

2) Jesus undrer seg over vantro i Nasaret: 

Mark 6:5-6: «5 Og han kunne ikke gjøre noen mektig 

gjerning der, unntatt at han la hendene på noen få syke 

og helbredet dem. 6 Og han undret seg over deres vantro. 

Han dro så rundt i landsbyene der omkring og lærte.» 

Jesus, 100% Gud og 100% menneske, kunne ikke gjøre 

noen mektig gjerning på grunn av vantro. Unntaket var 

noen få helbredelser. Hvem er da vi som tror at vi er 

under andre lover enn det selv Jesus var under? Vantro 

er ødeleggende for bønnesvar. Dette er mitt vitnesbyrd: 

Bibelens Ord om vantro er sant. Som for 1) over er 

løsningen på vantro det samme: Kom til Gud med 

problemet. I tillegg sa Jesus at bønn og faste vil løse 

problemet med vantro. Vi holder bønn og faste nettopp 

fordi en har tro på Gud. Det er en praktisk troshandling. 
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2) U-tilgivelse 

- Matt 6:14: «For dersom dere tilgir menneskene deres 

overtredelser, da skal også deres himmelske Far tilgi dere.» 

Matt 6:14 (NB88). Tilgir vi andre mennesker, tilgir Gud oss. 

- Mark 11:25-26: «25 Og når dere står og ber, så tilgi om dere 

har noe imot noen, for at også deres Far i himmelen skal 

tilgi dere deres overtredelser. 26 Men om dere ikke tilgir, da 

skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi dere 

overtredelsene deres.» Mark 11:25-26 (NB88). Dette er 

veldig alvorlig. Mange kristne er ikke klar over alvoret i det 

å leve i u-tilgivelse, eller at de i det hele tatt faktisk lever i u-

tilgivelse. Jeg har gjort det samme selv, men har blitt satt fri. 

Dette er mitt vitnesbyrd: Tilgi, så løsner mye annet. 

- Ef 4:32: «Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så 

dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i 

Kristus!» Ef 4:32 (NB88). Ikke bare skal vi tilgi, vi skal 

også være gode mot hverandre og vise barmhjertighet. 

- Mark 11:25-26: «25 Og når dere står og ber, så tilgi om dere 

har noe imot noen, for at også deres Far i himmelen skal 

tilgi dere deres overtredelser. 26 Men om dere ikke tilgir, da 

skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi dere 

overtredelsene deres.» Mark 11:25-26 (NB88). Lever vi i u-

tilgivelse, får vi heller ikke tilgivelse. Og da står vi utenfor 

samfunnet med Gud, og dette påvirker våre bønnesvar. 
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- Jak 5:16: «Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be 

for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig 

menneskes bønn har stor kraft og virkning.» Jak 5:16 

(NB88). Syndsbekjennelse er viktig først og fremst ovenfor 

Gud. Å bekjenne synder har blitt tolket til å være en gjerning 

vi må gjøre for å bli tilgitt av Gud. Det er ikke riktig. Vi er 

alt tilgitt. Dersom vi skulle bekjenne alle våre synder hver 

for seg, ville vi feile. Hvorfor? Fordi vi ikke vet om alle 

syndene våre. I denne settingen kan det være viktig å påpeke 

at dersom vi lever i u-tilgivelse, er det en synd du lever i. 

Ved å bekjenne dette til den personen det gjelder, vil du bli 

fri fra u-tilgivelsen, du blir tilgitt av Gud (Mark 11:25-26). 

Så kan bønnesvaret komme. 

 

3) Stolthet 

- Hva er stolthet? Å sette seg over Guds Ord, eller endre på 

det, burde være definisjonen på stolthet. Dette kan bety å ta 

ut av Bibelen det du er uenig med. Det er derfor er jeg så 

nøye på å ta Bibelen bokstavelig.  

- Dessverre er det mye som ifølge Bibelen er stolthet. Panikk, 

for eksempel, kan være stolthet. Hvordan? Fordi vi velger å 

ikke stole på Gud i alle situasjoner. Lett for meg å si? Nei. 

Jeg har opplevd svært mange situasjoner hvor jeg kunne 

valgt å få panikk. Vi leser i Matt 28:20 (siste del av verset): 
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«Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!». 

Hvorfor er dette sant? Fordi Jesus sier det. Kan Gud lyve? 

Nei. Se 4 Mos 23:19: «Gud er ikke et menneske så han 

skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så han skulle angre. 

Skulle han si noe og ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke 

sette det i verk?». Har Jesus sagt at Han er med oss inntil 

verdens ende, så er han med oss inntil verdens ende.  

- Ord 3:34: «Spotterne spotter han, men de ydmyke gir han 

nåde.» Ord 3:34 (NB88). Det mennesket som spotter, 

opererer i stolthet. 

- Ord 29:23: «Et menneskes stolthet fører ham til fall, men 

den ydmyke vinner ære.» (NB88). Opererer vi i stolthet, vi 

det føre oss til fall. Det er ingen god ide å stå Gud imot, for 

Han hater stolthet.  

- Matt 23:12: «Den som opphøyer seg selv, skal fornedres, og 

den som fornedrer seg selv, skal opphøyes.» (NB88). La 

Gud være den som opphøyer deg når tiden er inne og ikke 

deg selv. 

- Luk 14:11: «For hver den som opphøyer seg selv, skal 

fornedres, og den som fornedrer seg selv, skal opphøyes.» 

(NB88). Også her ser vi at vi ikke skal opphøye oss. Det er 

rett og slett et løfte fra Jesus om at den som opphøyer seg 

selv skal fornedres. 



58 
 

- 1 Pet 5:5: «Likeså skal dere unge underordne dere under de 

eldre. Og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. 

For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» 

(NB88). Dette er klar tale. La oss ydmyke oss fremfor Gud 

og mot hverandre, så vi kan motta hans nåde. 

- Konklusjonen er derfor meget klar, og finnes blant annet i 

Jak 4:10: «Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye 

dere.» (NB88). 

 

4) Baktaling og fordømming  

- I praksis er dette det samme som stolthet, og det å leve i 

synd. Og Gud står den stolte imot (1 Pet 5:5). Det er så altfor 

lett å drive med baksnakking og sladder. 

- 3 Mos 19:16: «Du skal ikke gå omkring og baktale folk. Du 

skal ikke stå din neste etter livet. Jeg er Herren.» (NB88). 

Klar tale. Ingen rom for tolkning, fordi Gud sier det er slik. 

- Sal 15:3: «Den som ikke baktaler med sin tunge, som ikke 

gjør sin neste ondt og ikke fører skam over den som står ham 

nær.»  (NB88). (Settingen er Sal 15:1: «En salme av David. 

Herre, hvem skal bo i ditt telt? Hvem skal bygge på ditt 

hellige berg?» Sal 15:1). Her ser vi hvordan David, basert på 

Guds Ord, ser på baktaling. 

- Matt 7:1: «Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!» 

(NB88). Gud er den som skal dømme. I noen settinger må en 
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dømme i menighetssammenheng, men det er ikke det vi 

snakker om her. 

- Rom 2:1: «Derfor er du uten unnskyldning, du menneske, 

hvem du så er som dømmer. For idet du dømmer en annen, 

fordømmer du deg selv. Du som dømmer, gjør jo selv det 

samme.» (NB88). La Gud ta seg av dommen.  

- Jak 4:11-12: «11 Baktal ikke hverandre, brødre! Den som 

baktaler en bror eller dømmer sin bror, han baktaler loven 

og dømmer loven. Men dersom du dømmer loven, da er du 

ikke lovens gjører, men dens dommer. 12 Én er lovgiveren og 

dommeren, han som har makt både til å frelse og til å 

ødelegge. Men du, hvem er du som dømmer din neste?» 

(NB88). Igjen: Ikke baktal hverandre. Gud skal dømme rett. 

- 1 Pet 2:1: «Legg derfor av all ondskap, all svik og hykleri, 

misunnelse og all baktalelse.» (NB88). Arbeid for å unngå 

disse syndene. 

- 1 Joh 3:21-22: «21 Mine kjære! Dersom vårt hjerte ikke 

fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud, 22 og hva vi 

enn ber om, det får vi av ham, fordi vi holder fast på hans 

bud og gjør det som er til behag for ham.» (NB88). Vårt 

eget hjerte kan fordømme oss. Det er ikke alltid bare andre 

vi fordømmer. Men da må vi vite at Jesus allerede har tatt på 

seg verdens synd, se Joh 1:29. ALL synd, både fortid og 

fremtid, har Jesus tatt på seg. Så lenge vi bekjenner til Gud 
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at vi har syndet, tilgir andre og selv tar imot tilgivelse fra 

Gud, vil vi forbli tilgitt. Vi er ikke kalt til å leve i synd; Vi er 

kalt til å leve et liv hvor selv ikke vårt eget hjerte kan 

fordømme oss, fordi vi vet at vi har en Frelser som har tilgitt 

syndene våre. 

 

5) Ære deres ektefelle 

- Mann dere opp mannfolk. Her braker det løs. I følgende vers 

er det oss Peter taler om, selv om det selvsagt gjelder begge 

ektefeller. 

- 1 Pet 3:7: «Så skal også dere ektemenn leve med forstand 

sammen med deres koner som det svakere kar. Og vis dem 

ære, for også de er medarvinger til livets nåde – for at 

bønnene deres ikke skal hindres.» 1 Pet 3:7 (NB88). Her er 

det tre ting jeg vil påpeke:  

A) Jeg tror, ut ifra settingen i 1 Pet 3, at begge ektefeller, 

mann og kvinne, skal ære hverandre.  

B) Det står at mannen (men selvsagt også kvinnen) skal ære 

den andre, «for at bønnene deres ikke skal hindres» (1 

Pet 3:7). Her står det sort på hvitt at dersom vi ikke ærer 

ektefellen, blir bønnene våre forhindret. 
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C) Ha orden i ekteskapet med hverandre. Ikke ha noe å 

bebreide den andre for, ikke lev i u-tilgivelse på grunn av 

ulike saker, eller av andre årsaker fordømme sin 

ektefelle. Hvem av gifte personer kan si at de ikke har 

feilet her? Ingen.  

 

Hold fast på det du har fått 

Av egen erfaring vet jeg at Satan vil forsøke å så tvil om det vi allerede 

har fått av Gud. I Joh 10:10 leser vi om Jesus som den gode Hyrde: 

«Tyven (Satan, mitt innskudd) kommer bare for å stjele og myrde og 

ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.» (NB88). 

Dette gjelder også for helbredelser. Vi har fem sanser: Vi kan se, lukte, 

smake, høre og føle. For deg som har mottatt helbredelse, har jeg et 

viktig råd å komme med, basert på egen erfaring. Du vet at du har 

mottatt helbredelse. Men så begynner det å krype inn tvil om 

helbredelsen kommer til å vare. Hvordan kan det skje? Når en eller flere 

av sansene dine, eller tankene dine, forteller deg at du kanskje ikke er 

helbredet likevel. Jeg har selv opplevd akkurat det jeg nå beskriver. 

Hvordan skal du stå fast når dette skjer? Jo, du må stå fast på løftet om 

at du har mottatt helbredelsen din. Bekjenn med dine egne ord at du er 

helbredet. På denne måten underkaster du deg Guds Ord, og står 

Djevelen imot. Dette virker. I Jak 4:7 leser vi: «Vær derfor Gud 

undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere.» (NB88). 
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Ikke gi Djevelen noe makt over livet ditt. Han er bare en fallen fiende. 

Ha heller fokus på Gud og Hans løfter. Det er Gud som skal ha vårt 

fulle fokus, ikke en slagen fiende. Er du ennå ikke helbredet? Stå fast på 

Guds løfter og ikke gi opp Jeg snakker ikke om det å opptre uansvarlig 

hvis du er syk. Helsevesenet er der for å hjelpe de som er syke. Men jeg 

anbefaler å søke legen over alle leger først; Jesus. Det skulle jeg ha 

gjort først da jeg ble livstruende syk. Men jeg måtte selv til slutt krype 

til korset da legene sa de ikke kunne behandle meg. Og virket det? Ja. 

Igjen: Dette er mitt vitnesbyrd, det er sant. 

 

Oppsummering og avslutning 

1) Vi må bruke det mål av tro vi har fått av Gud (Rom 12:3) og 

rette troen mot Guds løfter. 

2) Løftene er stemmeaktivert. Vi må bekjenne at vi tror på løftene 

med ordene våre. 

3) Hold fast på din helbredelse eller bønnesvar. Djevelen vil 

forsøke å lure deg til å tro at du kanskje ikke er helbredet 

likevel. Dine fem sanser eller dine tanker kan brukes av fienden 

for å få deg til å tvile på din helbredelse. Stol på deg du har 

mottatt av Gud. 

4) «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt 

dette i tillegg!» Matt 6:33. 
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Mulige spørsmål til samtale 

- Hvorfor er riktig innstilling til Guds Ord så viktig for å 

oppnå bønnesvar? 

- 5 punkter over ble nevnt som kan hindre bønnesvar. Var det 

noen av disse som var nye for deg/dere? 

- Hvorfor er det så lett å glemme løftene til oss i Bibelen? 

- Har du/dere hørt forkynnelse om disse temaene tidligere? 

- Er det noen av de 5 nevnte punktene som er spesielt 

vanskelige for deg/dere? 

- Hvordan kan ektefeller hjelpe hverandre til å fjerne hindre 

for bønnesvar rent praktisk? 

- Tittelen på boken er Ung, Moden Tro. Hvordan kan 

innholdet i dette kapittelet, basert på Bibelen, utvikle troen 

vår? 
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Egne notater 
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Kapittel 4 

Vi ble kalt til frihet 

 

Innledning 

«Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen 

legge under trelldommens åk.» Gal 5:1 (NB88). Paulus sikter her til 

omskjærelsen, som medførte at en fullstendig underkastet seg 

Moseloven. I dag er ikke omskjærelsen et tema i de fleste kristne 

settinger. Takk og lov for det. Jesus kjøpte oss fri fra lovens 

forbannelse. Vi trenger ikke følge Moseloven for å bli frelst. Jesus 

opprettet er ny og bedre pakt for oss. Likevel er det andre ting som har 

sneket seg inn i troen til mange kristne, som ikke er annet enn 

menneskebud. Dette er også en form for lov som kan skade oss i vårt liv 

med Gud. I dette kapittelet skal vi gå gjennom hvordan vi kan skille fra 

hverandre hva Bibelen sier og hva menneskebud forsøker å legge til 

Guds Ord. 
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Frihet  

«For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd 

for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet.» Gal 5:13 (NB88).  

For mange er dette kanskje et vanskelig språk. Kjødet kan bety vår 

kropp, eller vår natur. I konteksten til Gal 5:13 snakker Paulus om 

omskjærelsen, som i Gal 5:1 over. Vi er kalt til friheten Jesus har 

skaffet oss ved å frigjøre oss fra synd, sykdom, forbannelse og 

fattigdom (se kapittel 2). Men for at vi kan virkelig være fri, må vi vite 

hva vi er frigjort ifra. Dette har vi delvis gjennomgått i de første 

kapitlene.  

Likevel må vi passe oss for å gå inn i en ny form for lov. «Hva skulle 

det lissom være for noe?». Det kan være flere ting. Noen banale 

eksempler tas med, som jeg personlig har hørt mange ganger: 

- Det er synd å spise visse matvarer. 

- Det å gå på kino er synd uansett hva du ser. 

- Du må betale tiende, ellers blir du forbannet av Gud. 

- Du må be minst 2 timer hver dag før Gud blir fornøyd. 

- Få er gode nok i seg selv til å arbeide i Guds rike. 

Jeg håper at du som leser skjønner poenget her: Vi skal liksom måtte 

prestere noe for at Gud skal bli fornøyd med oss. For noe tull. Ingen kan 

imponere Gud eller prestere seg inn i Guds rike. Gud er fornøyd med 
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deg. Hvorfor? Dersom du er frelst, altså født på ny, ser Gud Jesus i deg. 

Gud elsket oss mens vi ennå var syndere, Rom 5:8. 

Den friheten som setter oss fri er kun den friheten vi faktisk kjenner. 

Her presenteres flere Bibel-vers som beskriver vår frihet i Jesus. 

Dessuten presiseres det at vår frihet ikke skal føre andre til fall med 

våre valg: 

- «20 Når dere er døde med Kristus fra verdens barnelærdom, 

hvordan kan dere da – som om dere fortsatt levde i verden – 

la dem legge slike bud på dere: 21 Ta ikke! Smak ikke! Rør 

ikke! 22 Dette er bare menneskers bud og lærdommer. For 

disse ting er bestemt til å bli brukt og fortært. 23 Slikt har nok 

ord på seg for å være visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse og 

ydmykhet og mishandling av legemet. Men det er ingen ære 

verd, og tjener bare til tilfredsstillelse for kjødet.» Kol 2:20-

23 (NB88).  

- «3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, 

ble døpt til hans død? 4 Vi ble altså begravet med ham ved 

dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de 

døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt 

liv. 5 For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik 

hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er 

lik hans oppstandelse.» Rom 6:3-5 (NB88). 
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- «Mine brødre! Slik døde også dere fra loven ved Kristi 

legeme, for at dere skal tilhøre en annen, ham som ble 

oppreist fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud.» Rom 7:4 

(NB88). 

- «Men se til at dere ikke bruker friheten slik at den blir til 

anstøt for de svake!» 1Kor 8:9 (NB88). 

- «Jeg vet og er overbevist i Herren Jesus om at ingenting er 

urent i seg selv. Men for den som holder noe for urent, for 

ham er det urent.» Rom 14:14 (NB88). Paulus snakker her 

om mat. Se også Matt 15:11. 

- «21 Det er godt å la være å ete kjøtt eller drikke vin eller 

gjøre noe annet som er til anstøt for din bror. 22 Har du tro? 

Ha den for deg selv, for Guds åsyn! Salig er den som ikke 

dømmer seg selv i det han velger.» Rom 14:21-22 (NB88). 

- «Men den som tviler, er dømt dersom han eter, fordi han 

ikke gjør det i tro. Alt som ikke er av tro, er synd.» Rom 

14:23 (NB88). 
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- «32 Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal 

frigjøre dere. 33 De svarte ham: Vi er Abrahams ætt og har 

aldri vært treller under noen! Hvordan kan du da si: Dere 

skal bli fri? 34 Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg 

dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell. 35 Men 

trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig 

tid. 36 Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» 

Joh 8:32-36 (NB88). Jesus ble korsfestet sammen med vår 

synd på korset. Vi er fri fra synden. 

Som med alle andre privilegier, gir friheten vi har i Jesus også ansvar:      

«Men se til at dere ikke bruker friheten slik at den blir til anstøt for de 

svake!» 1Kor 8:9 (NB88). Dersom noe støter eller fornærmer vår neste, 

bør vi la være å gjøre det som støter dem. Et vanlig eksempel, er å la 

være å drikke alkohol i nærheten av mennesker som en vet synes dette 

ikke er greit for en kristen å gjøre. Eller det kan være en person som har 

alkoholproblemer. Dette burde være en selvfølge, men det er likevel et 

godt eksempel på nestekjærlighet i slike settinger. «21 Ta ikke! Smak 

ikke! Rør ikke! 22 Dette er bare menneskers bud og lærdommer.» Kol 

2:21 (NB88) ble vist over. Kino-bygget er i seg selv ikke synd. Det 

finnes selvsagt skadelige ting vi kan se på kino. Men vi bør passe oss så 

vi ikke lager en ny Moselov med menneskebud. Det vi burde være 

opptatt av, beskrives godt i følgende vers: 
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«1 Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere 

framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. 

Dette er deres åndelige gudstjeneste. 2 Og skikk dere ikke lik denne 

verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan 

dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, 

det fullkomne.» Rom 12:1-2 (NB88). Dersom vi legger innholdet i alle 

Bibel-versene i dette avsnittet sammen, kan det oppsummeres i noen 

viktige punkter: 

1) Vi er døde fra menneskebud og verdens barnelærdom som sier 

ta ikke, et ikke, rør ikke ulike typer mat (Kol 2:20-23). 

2) Vi ble døpt til Jesus i Hans død på korset, Rom 6:3-5. Dessuten 

er vi ment for å vandre i et nytt liv, og til å få en oppstandelse 

som Jesus fikk (Rom 6:3-5). Dette innebærer også at vi er død 

fra synden.  

3) Vi er døde fra loven, Rom 7:4. 

4) Vi skal ikke bruke friheten Jesus vant for oss på en måte som 

blir til anstøt for våre medmennesker, 1Kor 8:9. 

5) Ingen mat er i seg selv uren, Rom 14:14. 

6) Vi skal ikke spise eller drikke det som er til anstøt for være 

søsken i troen, Rom 14:21-22. 

7) Dersom vi ikke spiser maten vår i tro til Gud, synder vi. Alt som 

ikke gjøres i tro, er synd, Rom 14:23.  



72 
 

8) Jesus frigjorde oss fra synden. Vi er ikke lengre treller under 

synden. Men vi må kjenne sannheten for at den skal frigjøre oss, 

se Joh 8:32-36.  

 

Lev i friheten Jesus har gitt deg i hverdagen og i menigheten 

Bibelen bekrefter at Jesus har satt os fri fra loven og syndens makt over 

oss. Men det blir ikke til noen nytte for oss før vi lever i friheten. Jeg vil 

på nytt sitere fra Hebr 4:2: «…Men ordet som de hørte, ble til ingen 

nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som 

hørte det.» (NB88). Vi må kjenne friheten i Jesus, akseptere den, takke 

Gud for den. For å klare dette, trenger vi hjelp fra Den Hellige Ånd. Og 

vi trenger alle å oppmuntre hverandre i disse sannhetene. Personlig tror 

jeg, basert på Ordet, at vi trenger å være i en menighet med sann og 

fyldig undervisning om disse sannhetene for å kunne lykkes. «24 Og la 

oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og 

gode gjerninger, 25 og la oss ikke holde oss borte fra vår egen 

forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og 

det så meget mer som dere ser at dagen nærmer seg.» Heb 10:24-25 

(NB88). Har du en dårlig dag, vil andre i en menighetssammenheng 

kunne dra deg opp av søla ved å oppmuntre deg med Guds Ord. Her i 

Hebr 10:24-25 oppfordrer Paulus oss til å ikke holde oss borte fra 

menigheten vår. Og la meg få påpeke en ting først som sist: 
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Det finnes ingen perfekte mennesker. «alle har syndet og står uten ære 

for Gud.» Rom 3:23 (NB88). Menighetene består av mennesker. Vi er 

ikke perfekte. Den Hellige Ånd som bor i oss, og vår ånd som er født på 

ny, er perfekt i oss. Men siden vi er ånd, sjel og legeme, vil ingen 

menighet være perfekt heller. Det finnes skriftsteder i Bibelen som 

hjelper oss med de utfordringene som måtte finnes i de ulike 

menighetene: 

- «Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir 

hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus!» Ef 4:32 

(NB88). 

- «12 Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da 

inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og 

tålmodighet, 13 så dere tåler hverandre og tilgir hverandre 

dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom 

Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. 

14 Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er 

fullkommenhetens sambånd. 15 La Kristi fred råde i hjertene 

deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær 

takknemlige! 16 La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere 

lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og 

lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i 

deres hjerter for Gud. 17 Og alt dere gjør, i ord eller 
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gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud 

Fader ved ham!» Kol 3:12-17 (NB88). 

- «Ta dere derfor av hverandre, likesom også Kristus tok seg 

av oss, til Guds ære.» Rom 15:7 (NB88). 

- «1Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens 

skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er 

kalt med, 2 med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, 

så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, 3 og legger 

vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd.» Ef 4:1-3 

(NB88). 

- «Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir 

hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus!» Ef 4:32 

(NB88). 

- «8 Til slutt: Ha alle ett sinn, vær medlidende, kjærlige mot 

brødrene, barmhjertige og ydmyke, 9 så dere ikke 

gjengjelder ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord, 

men heller velsigner. For dere er selv kalt til å arve 

velsignelse.» 1Pet 3:8-9 (NB88). 

Disse versene taler mer enn godt nok for seg selv. Det er en veldig god 

grunn til at jeg har fokus på disse sannhetene. Dessverre har jeg sett 

mange eksempler på det motsatte i ulike menigheter. Jeg snakker ikke 

om eksempler på når en må handle upopulært for å forsvare Guds Ord. 

Eller når mennesker må stoppes fordi de bevisst forsøker å ødelegge en 
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menighet, eller andre alvorlige hendelser. Jeg vil ha fokus på hva 

Bibelen sier er standarden for hvordan vi skal leve i en menighet. Tenk 

på hvor mange konflikter som kunne forsvinne som dugg for solen i de 

ulike menigheter dersom noen tok mot til seg og gjorde følgende:  

1) Stå på podiet for å be om tilgivelse for det som man vet man har 

gjort galt mot andre. 

2) Rekk ut en hånd og si i samme setning at en vil tilgi alt som en 

selv har blitt påført  

Er vi selv modige nok til å være den som rekker ut en hånd for å 

forsøke å løse en konflikt? La meg avslutte med følgende Bibel-vers:    

«18 Om det er mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står 

til dere! 19 Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden*. For 

det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren. 

20 Om din fiende er sulten, så gi ham å ete. Om han er tørst, så gi ham å 

drikke. For når du gjør det, samler du glødende kull på hans hode. 21 La 

deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode.» 

Rom 12:18-21 (NB88).  
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Mulige spørsmål til samtale 

- Hvorfor er det så lett å lage menneskebud som ikke er 

forankret i Guds Ord? 

- Hva mener dere er de viktigste årsakene til at vi som kristne 

så ofte lever som om vi var bundet av loven eller av synden? 

- Hvordan kan vi ta hensyn til andre mennesker med valgene 

vi tar? 

- Får vi som kristne nok undervisning på disse temaene i dag? 

- Hvorfor er det så viktig for oss å leve vårt liv med Gud ut 

ifra en menighet? 

- Tittelen på boken er Ung, Moden Tro. Hvordan kan 

innholdet i dette kapittelet, basert på Bibelen, utvikle troen 

vår? 
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Egne notater 
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Kapittel 5 

Trosforsvar 

 

Innledning 

På fagspråket kalles trosforsvar for apologetikk. Mer informasjon kan 

finnes på https://no.wikipedia.org/wiki/Apologetikk. Å kunne forsvare 

hva vi tror på er nyttig for enhver kristen. Selv har jeg fått spørsmål fra 

både troende og ikke-troende gjennom mer enn 30 år. Noen av 

spørsmålene har jeg jobbet med like lenge. Og det er ett punkt vi som 

kristne aldri må glemme: Vi må basere våre liv og meninger 100% på 

Guds Ord. Ellers risikerer vi å sette oss over Guds Ord, og det er aldri 

en god ide. I 2Tim 3:16 leser vi: «Hele Skriften er innåndet av Gud og 

nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i 

rettferdighet,» (NB88). Dette innebærer at ALT i Bibelen er innåndet av 

Gud. Et annet viktig vers står i Salme 102:28: «Men du er den samme, 

og dine år får ingen ende.» (NB88). Det samme står også i Hebr 13:8. 

Gud er den samme til evig tid. Som min beste venn pleier å si: «Det 

finnes ikke et revidert Evangelium hvor Gud har forandret på sitt Ord». 

Som vi tidligere i boken har snakket om, har Jesus kjøpt fri fra lovens 

forbannelse. Men la oss ikke glemme: Gud er likevel den samme. 

Dessuten handler det ikke bare om å ha kunnskap om alt mulig i 

https://no.wikipedia.org/wiki/Apologetikk
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Bibelen. Det handler om å begrunne hvorfor vi mener det vi mener. 

Bruker vi Ordet som vår kilde til sannhet, eller bruker vi følelser eller 

arvede meninger? 

 

Hva har du grunnfestet verdiene dine på?  

Fra jeg var omtrent 5 år gammel, har jeg fått spørsmål på hvorfor jeg 

tror på Jesus. Svarene mine har nok modnet noe, men sannheten er 

likevel den samme: Fordi Gud sier at Jesus er Frelseren min. Jeg har 

alltid funnet trygghet i å begrunne mine standpunkter ut ifra Bibelen. 

Hvorfor? Fordi det er Guds Ord, ikke mine. Det er Gud som står 

ansvarlig for hva Han sier i sitt eget Ord. Likevel har jeg i stadig større 

grad opplevd at folk skyter på pianisten, inklusive meg. Hva mener jeg 

med dette? Jo, jeg mener at det er komponisten som har skrevet 

musikkstykket, pianisten bare spiller verket. Gud har bestemt hva 

Bibelen skal inneholde, se 2 Tim 3:16. I større grad enn før møter jeg 

motstand når jeg begrunner mine syn på etikk og moral ut ifra Bibelen. 

Denne boken har ikke til hensikt til å ta opp vanskelige tema bare for å 

ta dem opp. Likevel blir det lett for den enkelte å finne ut hva jeg står 

for når jeg sier at jeg tar Bibelen bokstavelig. Det jeg ønsker med dette 

kapittelet, er som følger: Å hjelpe andre kristne til å tenke på om vi 

begrunner våre syn på Bibelen eller ikke. Dersom vi ikke gjør det, bør 

det lyse en varsellampe. Eller en ubåt-alarm. Du skjønner poenget? 

Dessuten er det viktig å vite følgende: Dersom vi begrunner våre syn ut 
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ifra Bibelen, er det Gud som får ta støyten for sitt eget Ord. Han er 

mann nok til det. Da får jeg kanskje høre til slutt i en utfordrende 

samtale: «Det er greit nok hvis Bibelen sier det samme du sier. Da er 

det ikke bare du som er sær». Det er helt greit å bli kalt sær for å stå på 

Guds Ord. Men det koster å gjøre det. Er det noe du er klar til å gjøre? 

 

Farene ved å gå utenfor Guds Ord  

Jeg har flere ganger fått høre at jeg er en mørkemann fordi jeg 

begrunner mine valg ut i fra Guds Ord. Følgende samtale er tatt med for 

å få frem et viktig poeng om hva jeg baserer mine synspunkter på:  

- (anonym) «Folk ser på deg som en mørkemann med slike 

holdninger». 

- (Jeg) «Jeg begrunner bare mitt syn ut ifra Bibelen. Faktisk 

er dette på linje med et parti-program til et politisk parti». 

- (Anonym) «Hva i all verden mener du med det?». 

- (Jeg) «En politiker må forholde seg til partiprogrammet sitt. 

Ellers vil personen kalles illojal mot sitt eget parti. Dette er 

du klar over, regner jeg med?». 

- (Anonym) «Selvsagt. Men Bibelen er ikke et parti-program. 

Eller er det virkelig det for deg?» (virker plutselig usikker). 
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- (Jeg) «Jepp. Dersom jeg går utenfor hva Guds Ord sier, er 

jeg illojal mot Guds Ord. Jeg er ikke smart nok til å dikte 

opp hva Gud burde ha ment om hva som helst.» 

- (Anonym) «Hmpf. Skjønner jeg ikke noe av».  

- (Jeg) «Dersom jeg bare velger og vraker hva jeg skal følge i 

Bibelen, blir jeg jo automatisk ansvarlig for å lage en 

teologi på alt annet i Bibelen jeg skulle ønske var 

annerledes. Og det er jeg som sagt ikke smart nok til». 

- (Anonym) «Da er vi iallfall enig om noe».  

- (Jeg) «Dessuten vil ingen politiker få lov til å forandre parti-

programmet sitt etter som han eller henne finner det for 

godt. Det er partiet som helhet som må ta støyten for sine 

synspunkter. Slik er det i Guds rike også.»  

- (Anonym) «Som jeg sa: Mørkemann» (ertende, med et lurt 

smil). 

Denne samtalen får frem et flott poeng: Dersom vi bare følger Guds 

Ord når det passer oss, blir vi automatisk ansvarlig for å ha klare svar 

på alt annet i Bibelen vi heller ikke er enige i. Hvorfor? Svaret er enkelt: 

Kan litt forandres i Bibelen, hvorfor kan vi ikke like greit forandre på 

resten? Og har du først forandret på noe, hvordan skal du da kunne 

argumentere for at ikke alt kan forandres? Dette, folkens, er ingen smart 

nok til. Guds Ord er evig, det kan ikke forandres. Vi må ikke gå i fellen 

å sette Guds Ord til side, for så å sette inn hva vi selv måtte finne for 
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rett eller riktig. Kan jeg begrunne dette synspunktet ut ifra Bibelen? 

Selvsagt. Under følger noen eksempler: 

1) «Dere skal ikke legge noe til det ordet jeg byder dere, og dere 

skal ikke trekke noe fra, men dere skal holde Herrens, deres 

Guds bud, som jeg gir dere.» 5M 4:2 (NB88). Her taler Moses 

til folket om Moseloven. 

2) «Alt det jeg befaler dere, skal dere akte vel på å gjøre. Du skal 

ikke legge noe til og ikke ta noe fra.» 5M 12:32 (NB88). Her 

talte Moses til folket om Moseloven. 

3) «Legg ikke noe til hans ord, for at han ikke skal straffe deg, og 

du stå som en løgner!» Ord 30:6 (NB88). Her taler kong Salomo 

om Guds Ord. 

4) «Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: 

Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de 

plager som det er skrevet om i denne bok.» Åp 22:18 (NB88). 

Dette er den strengeste advarselen jeg kjenner til i Bibelen mot å 

forandre på Guds Ord. 

Gud er en kjærlig Gud. Men Han er også en nidkjær Gud, og det gjelder 

også for Hans eget Ord: «For Herren din Gud er en fortærende ild, en 

nidkjær Gud.» 5M 4:24 (NB88).  
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Det handler ikke om å vinne diskusjoner 

Det tok meg mange, lange år å forstå at det ikke handler om å vinne 

diskusjoner om hva som er rett eller galt. Guds Ord er mer enn nok i seg 

selv. Det er Gud som står for sitt eget Ord. Vi er også kalt til å forkynne 

Ordet uforfalsket. Noen viktige sitater fra Bibelen er som følger: 

- «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og 

forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.» Rom 

10:17 (NB88). Evangeliet er uforanderlig. Troen kommer fra 

forkynnelsen av Ordet. 

- «1 Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg 

forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også 

står fast i. 2 Ved det blir dere også frelst dersom dere holder 

fast ved det ord jeg forkynte dere – om dere da ikke 

forgjeves er kommet til troen.» 1Kor 15:1-2 (NB88). Det 

Evangelium Paulus forkynte har ikke forandret seg. 

- «8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle 

forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt 

dere, han være forbannet! 9 Som vi før har sagt, så sier jeg 

nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn 

det som dere har mottatt, han være forbannet!» Gal 1:8-9 

(NB88). Vent litt: Er vi ikke kjøpt fri fra forbannelsen? Ikke 

dersom vi forkynner et annet Evangelium enn det Bibelen 

viser oss. Det er farlig å sette seg over Guds Ord. 
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- «Slik gjør dere Guds ord ugyldig med de forskrifter dere har 

gitt videre. Og mange lignende ting gjør dere.» Mark 7:13 

(NB88). Vi gjør Guds Ord ugyldig ved å endre på det. 

 

Derfor handler det ikke om hvem som vinner en diskusjon. Å vinne er 

ikke engang et tema. Vi må aldri forsøke å forandre på Ordet. Det 

handler bare om en ting: Å forkynne Guds Ord uforfalsket, og la Ordet 

være sin egen forsvarer. Da trenger vi ikke ha svar på alt. For en 

trygghet dette gir oss. La oss huske på hva som står i Hebr 4:12:            

«For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget 

sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og 

marg, og dømmer hjertets tanker og råd.» (NB88). Vi kan derfor være 

helt trygge på at Guds Ord kan ta vare på seg selv.  

 

Ingen mennesker har svar på alt i Bibelen 

Mange har spurt meg samme spørsmål: «Hva skal jeg gjøre med alle 

spørsmål om Bibelen jeg ikke kan svare på?». Det er bare å innrømme 

følgende: Jeg har ikke svar på alt. Gud alene har det. Selv har jeg hele 

livet forsøkt å henge meg på andre kristne som har mer kunnskap og 

åpenbaring enn meg selv. Det har vært til stor hjelp. Men selv den mest 

modne kristne person kommer til kort sammenliknet med Guds visdom. 

Det er ikke alt vi skal få svar på her på jorden. Selv har jeg mange 
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spørsmål som jeg etter mer enn 35 års studier ikke har fått noen god 

åpenbaring på fra Den Hellige Ånd. Mitt råd til deg er uansett: Ikke 

mist motet. Profeten Daniel i Dan 12:9 fikk ikke svar på et spørsmål 

han bad om å få. Apostelen Johannes fikk heller ikke lov til å skrive ned 

en hva de syv tordener hadde sagt i Åp 10:4. 

Vi mennesker forstår ikke alt. «For vi forstår stykkevis, og vi taler 

profetisk stykkevis.» 1Kor 13:9 (NB88). «8 For mine tanker er ikke 

deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. 9 For som 

himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres 

veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.» Jes 55:8-9 (NB88). Det 

handler ikke om å vite mest om Bibelen. Alt handler om hvorvidt vi er 

overgitt til Jesus, og lar Han bruke oss til det Han selv ønsker. Men vi 

kan be om visdom, slik det står i Jak 1:5. Og vi kan også innrømme at 

vi ikke har svar på alt. Det er ingen skam i det. Vi burde heller ha 

frimodighet til å spørre noen i menighetens ledelse, eller andre du stoler 

på, om hjelp til vanskelige spørsmål. Uansett vil jeg oppmuntre alle til å 

studere Guds Ord. Det er i Bibelen vi lærer Gud å kjenne, ikke bare ved 

gåsehud-opplevelser. «La deres tale alltid være vennlig, men krydret 

med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver.» Kol 4:6 (NB88). 

For å kunne gjøre nettopp dette, må vi faktisk ha god kjennskap til 

Ordet. Og da må vi gjøre noe ganske enkelt: Å lese vår Bibel, og så be 

Ånden om åpenbaring. 
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La Ordet tolke seg selv 

Hvordan bør da den enkelte tolke Bibelen? Det beste er å la Guds Ord 

tolke seg selv. Her er tre regler jeg selv følger når jeg leser i Bibelen:  

1) La Bibelens egne ord tolke Ordet.     

2) Les hele konteksten rundt det aktuelle Bibelordet.     

3) Ikke legg mer i Ordet enn det som faktisk står der (husk også 

her å se konteksten).    

Som avslutning på dette kapittelet vil jeg nok en gang konkludere med 

følgende påstand: La Guds Ord tale for seg. Og ikke minst: Les i din 

Bibel for å bli kjent med Gud og Hans Ord der. 
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Mulige spørsmål til samtale 

- Hvilke konsekvenser får det at Bibelen sier at Skriften er 

innåndet av Gud (2 Tim 3:16)? 

- Hvorfor er det ikke Bibelsk å si at Guds Ord har forandret 

seg? 

- Hva er dine verdisyn bygget på? 

- Hvorfor er der farlig å «gå utenfor» Guds Ord? 

- Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å bli kjent med Ordet? 

- Tittelen på boken er Ung, Moden Tro. Hvordan kan 

innholdet i dette kapittelet, basert på Bibelen, utvikle troen 

vår? 
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Egne notater 
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Kapittel 6 

Dåp og Ånds-dåp 

 

Innledning 

I dette kapittelet skal jeg gå mer inn på viktigheten av den troendes dåp 

og Ånds-dåp. Dessverre er det mye forvirring rundt temaet dåp. Men 

det er ikke vanskelig å finne svar i Bibelen på hvor viktig den troendes 

dåp er. Med den troendes dåp mener jeg en dåp med fullstendig 

neddykking i vann, som et fritt valg av en person som er i stand til å ta 

valget om å ha Jesus som sin Herre og Frelser. For mange kan dette 

kapittelet være vanskelig å takle. Men jeg ber likevel om at du som 

leser denne boken selv leser din egen Bibel for å finne ut om hva du 

mener også på dette området. 

 

Del 1: Dåp 

Det finnes flere eksempler hvor begrepet dåp brukes i Bibelen. Det 

greske ordet som brukes om dåp er ordet baptizma. Handlingen å døpe 

heter på gresk baptizein, som betyr å dynke noe ned i vann. For mer 

informasjon, se f. eks Norsk Data-Bibel, Lunde Forlag, 1988-

oversettelsen.  I dette kapittelet skal ha fokus på den tradisjonelle dåpen, 
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som nok skal vise seg å ikke være så tradisjonell likevel. Mange blir 

døpt som spedbarn. Men som nyfødte har vi ingen mulighet til å ta et 

valg for eller imot vår Frelser Jesus. Det er ikke slik av en barnedåp gir 

sikker billett inn i himmelen. Det er en tanke som ikke er Bibelsk. La 

oss se på noen av stedene hvor Bibelen taler om dåpen: 

- «Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og 

se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd stige 

ned som en due og komme over ham.» Matt 3:16 (NB88). 

Jesus ble døpt av Johannes, som døpte ved neddykking 

under vann. Jesus, Guds Sønn, måtte døpes. Hvorfor skal vi 

da ikke ta den troendes dåp på samme måte som Ham? 

- I Mark 1:4. Luk 3:3. Luk 7:33 leser vi om at Johannes døpte. 

Den som gjorde det, skulle omvende seg og få syndenes 

forlatelse. 

- «Og hele Judea-landet og alle i Jerusalem drog ut til ham, 

og de ble døpt av ham i elven Jordan idet de bekjente sine 

synder.» Mark 1:5 (NB88). Her var det Johannes som døpte. 

- «Og de kom til Johannes og sa til ham: Rabbi, han som var 

hos deg på den andre siden av Jordan, han som du vitnet 

om, se, han døper, og alle kommer til ham.» Joh 3:26 

(NB88). Disiplene til Johannes var forundret over at «alle» 

nå gikk til Jesus for å bli døpt av Ham. Jesus døpte selv 

mennesker. Jesus både ble døpt og døpte selv andre. Det står 



93 
 

også rett frem i følgende vers:                    

«Etter dette gikk Jesus og hans disipler til Judea-landet. Der 

ble han en tid sammen med dem og døpte.» Joh 3:22 

(NB88). 

Selv definerer jeg begrepet dåp på følgende måte: Dåp er den troendes 

selvvalgte, frivillige og komplette neddykking i vann etter Jesu eget 

Ord og befaling. Det finnes sikkert bedre definisjoner. Men det er ikke 

poenget her. Poenget er at en ved å døpe seg, blir ett med Jesu død og 

oppstandelse: 

- «Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at 

likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens 

herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv.» Rom 6:4 

(NB88). 

- «idet dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere 

også oppreist med ham, ved troen på Guds kraft – han som 

oppreiste Kristus fra de døde.» Kol 2:12 (NB88). 

- «det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er 

ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god 

samvittighets pakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse,» 

1Pet 3:21 (NB88). Her påpeker Peter at det ikke er frelse i 

dåpen alene, men at det er en «god samvittighets pakt med 

Gud» (1Pet 3:21).  
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I det følgende presenterer Bibelen en utrolig viktig sannhet: «Den som 

tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli 

fordømt.» Mark 16:16 (NB88). Her sier Jesus selv at den som tror og 

blir døpt skal bli frelst. Jesus sier nesten det samme i Joh 3:5: «Jesus 

svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og 

Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.» (NB88). To ganger sier 

Jesus at vi må bli døpt i vann og i Ånd. Å bli født av Ånd er det samme 

som å ta imot Jesus som frelser. Det er på dette tidspunktet at du blir 

født på ny. Det er vår døde ånd, nedarvet fra Adam og Eva etter 

syndefallet, som blir født på ny. Dette kan vi ikke «kjenne» med våre 

sanser, vi må vite og akseptere det. I Rom 10:9-10 leser vi følgende: 

«9 For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt 

hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. 

10 Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til 

frelse.» Rom 10:9-10. Er det motsetninger i Guds Ord? Nei. Eller for å 

si det på samme måte: Nei. Se bare på røveren på korset. Han hadde 

ingen, null, zero mulighet til å bli døpt mens han hang på et kors. Jesus 

sa selv til røveren: «Og han sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag skal 

du være med meg i Paradis!» Luk 23:43 (NB88). Røveren ble frelst 

fordi han henvendte seg til Jesus i sin egen ydmykelse og nød. Men for 

oss som har muligheten til å lese Bibelens Ord, og som vet at Jesus 

både ble døpt og selv døpte andre, vi må ta Ordet på alvor og la oss 

døpe slik Jesus ble døpt. For min del handler det om å ta Guds Ord på 

alvor. Eller sagt med andre ord: Gjør det Ordet sier.  
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Dessverre er det mange som sliter med følgende problemstilling: Hvis 

de allerede har tatt den troendes dåp med neddykking i vann, må de da 

gjenta dette fordi en ny menighet de ønsker å delta i krever det? Her er 

min mening: Nei. Vi kan ikke få en ny del i Jesu død og oppstandelse 

enn det vi allerede har fått. Det er en engangshendelse. Vi kan ikke 

oppnå følgende goder to ganger. 

1) Bli født på ny to ganger (født på ny, på ny). 

2) Bli døpt til Jesu død og oppstandelse to ganger. «Det er én 

Herre, én tro, én dåp,» Ef 4:5 (NB88). 

Får du et slikt krav mot deg, ville jeg personlig ha sagt: «Måtte Gud 

åpenbare Ordet for dere. Takk for meg», og bare gått derfra. Jeg vet av 

personlig erfaring at mange er redd for at de synder ved å ta den 

troendes dåp når de er døpt som barn. Hvorfor? Jeg var en av dem. Men 

som vist over, er det ikke synd å ta den troendes dåp, det er rett og slett 

å ta Jesu egne Ord på alvor. Til slutt i dette avsnittet vil jeg dele noe 

annet viktig: Lenge kunne jeg ikke fatte forskjellen mellom barnedåp og 

den troendes dåp. Men min beste venn ledet meg til Bibelen, og viste 

med alt det jeg nå deler med dere. Det står ikke noe sted i Bibelen at 

Jesus døpte spedbarn. Det står at Jesus velsignet dem, se Mark 10:13-

16. Samme hendelse står også i Matt 19:13-15 og Luk 18:15-17. Det er 

derfor ikke Bibelsk å hevde at Jesus selv døpte spedbarn. Ved å gjøre 

denne feilen, fratar de ulike kirkesamfunnene eller menighetene 

mennesker å ta den troendes dåp, etter Jesu eget Ord og befaling. Og 
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siden det er den troendes dåp, er det en uheldig sammenlikning å bruke 

begrepet voksendåp. 

 

Del 2: Ånds-dåp 

Mange kristne sliter med å forstå sammenhengen mellom dåp i vann og 

dåp i Den Hellige Ånd. Hvordan vet jeg dette? Fordi jeg har slitt med 

det samme selv. Pluss at jeg har snakket med mange som heller ikke har 

fått åpenbart disse enkle sannhetene i Guds Ord. I Bibelen står det flere 

steder om at mennesker hadde blitt døpt med Johannes-dåpen, men at 

de ikke hadde fått lære om Ånds-dåpen: 

- «Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som 

kommer etter meg, er sterkere enn jeg – jeg er ikke engang 

verdig til å bære skoene hans! Han skal døpe dere med Den 

Hellige Ånd og ild.» Matt 3:11 (NB88). Se Mark 1:8, Luk 

3:16. 

- «For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med 

Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter.» Apg 1:5 

(NB88). 

- «24 Det var en jøde ved navn Apollos, født i Aleksandria, som 

kom til Efesus. Han var en veltalende mann, og han var 

sterk i Skriftene. 25 Han var opplært i Herrens vei, og da han 

var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, 
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enda han bare kjente Johannes' dåp. 26 Han begynte å tale 

frimodig i synagogen. Da Priskilla og Akvilas hadde hørt 

ham, bad de ham til seg og la Guds vei nøyere ut for ham.» 

Apg 18:24-26 (NB88). 

- «1 Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til 

Efesus, etter at han hadde reist gjennom de øvre distrikter. 

Der fant han noen disipler, 2 og han spurte dem: Fikk dere 

Den Hellige Ånd da dere kom til troen? De svarte ham: Vi 

har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd. 3 Han 

spurte: Hva ble dere da døpt med? De sa: Med Johannes' 

dåp. 4 Da sa Paulus: Johannes døpte med omvendelsens dåp, 

og sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, det 

er på Jesus. 5 Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren 

Jesu navn. 6 Og da Paulus la hendene på dem, kom Den 

Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske 

ord.» Apg 19:1-6 (NB88). 

Disse versene viser klart og tydelig at det er en forskjell på dåpen i vann 

og dåpen i Den Hellige Ånd. Det interessante er at vann-dåp og Ånds-

dåp kan skje på forskjellige tidspunkt: 
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1) Du kan bli døpt i Den Hellige Ånd før du blir døpt i vann. Det 

vet jeg av personlig erfaring, da jeg ble Ånds-døpt rundt 6 år 

gammel med tungetale som tegn. Det var før vann-dåp. Se Apg, 

hele kapittel 10. Kornelius og hans hus var trolig ikke døpt. 

2) Vann-dåp og Ånds-dåp kan skje samtidig. Se Matt 3:16.  

3) Ånds-dåp kan skje etter vanndåp. Se Apg 19:1-6. 

 

Hva skal til for å bli vann-døpt og Ånds-døpt? 

Svaret er forbausende lett: Bare be i Jesu navn om å få bli Ånds-døpt. 

Du kan også gå til en menighet med sunn lære på dette området, og be 

om håndspåleggelse for å bli Ånds-døpt. Eller en kristen bror eller 

søster som du stoler på, som selv er Ånds-døpt. Det samme gjelder for 

vann-dåp. Bare be en menighet du har tillit til om å få bli vann-døpt, 

altså ta den troendes dåp. Det blir mindre komplisert når en bare enkelt 

og greit stoler på Guds Ord. 
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Mulige spørsmål til samtale 

- Hvordan vil dere selv definere begrepet dåp, basert på Guds 

Ord? 

- Er innholdet i dette kapittelet kjent for dere, eller er det noe 

som er nytt? 

- Har noen i gruppen erfaringer med den troendes dåp eller 

med Ånds-dåp? 

- Hva legger dere til grunn for deres dåpssyn, enten det 

gjelder vann-dåp, eller for Ånds-dåpen? (det er viktig å ikke 

dømme hverandre). 

- Tittelen på boken er Ung, Moden Tro. Hvordan kan 

innholdet i dette kapittelet, basert på Bibelen, utvikle troen 

vår? 
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Egne notater 
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Kapittel 7 

Åndens frukter  

 

Innledning 

Når vi som kristne er fylt av Den Hellige Ånd, følger det med frukter av 

nettopp dette. Frukter kan bety alt fra holdninger, vissheter og produkter 

av vår tro. Dette burde ikke akkurat komme som en overraskelse. For 

eksempel: Det vårt hjerte er fullt av, taler jo munnen, se Matt 12:35-35. 

I dette kapittelet skal vi ta for oss hva vi som frelste kan, og bør, 

forvente som frukter i våre liv som Ånds-fylte troende. 

 

Hva sier Bibelen om Åndens frukter? 

I Gal 5:22 nevner Paulus hele 9 frukter ved å være fylt av Den Hellige 

Ånd: «Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, 

mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet.» Gal 5:22 

(NB88). Djevelen vil forsøke å frarøve oss kristne for så mange som 

mulig av disse 9 fruktene. Gal 5:22 sier hva Åndens frukter er, ikke hva 

de kan være. Dette er frukter som alle kristne kan få del i. Vi har alle 

våre personligheter. Ikke alle har en naturlig medfødt utrustning til alle 

Åndens 9 frukter. Jeg har iallfall ikke det. Uansett: Vi må be i Jesu navn 
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om å få oppleve dem alle sammen. Mange bøker har blitt skrevet om 

hver av de 9 fruktene nevnt i Gal 5:22. Her har jeg ikke mulighet til å 

gå nok i dybden. Jesus sa også: «La enten treet være godt og dets frukt 

god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig. For på frukten skal 

treet kjennes.» Matt 12:33 (NB88). Personlig ser jeg det slik at frukter 

er noe som er synlige på oss, eller i oss. Akkurat som modne epler på et 

tre. Dersom de ikke synes, er det fordi fruktene mangler. Der er nettopp 

dette jeg tror er meningen med Åndens frukter; De skal være synlige i 

våre liv og handlinger. I dette avsnittet vil jeg komme med mitt eget 

vitnesbyrd om mine erfaringer rundt Åndens frukter. La meg repetere 

de 9 fruktene en gang til fra Gal 5:22: 

1) Kjærlighet 

2) Glede  

3) Fred 

4) Langmodighet (synonymt med nåde, tålsomhet, se 

http://www.synonymordboka.no/no/?q=saktmodig)  

5) Mildhet 

6) Godhet 

7) Trofasthet 

8) Saktmodighet (synonymt med fredligsinnet, se 

https://no.wiktionary.org/wiki/saktmodig).  

9) Avholdenhet 

http://www.synonymordboka.no/no/?q=saktmodig
https://no.wiktionary.org/wiki/saktmodig
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På et tidspunkt bestemte jeg meg for at jeg ville ha alle disse fruktene. 

Så jeg pugget dem utenat og lærte meg betydningen av ordene. Men jeg 

ba også om åpenbaring på hva begrepene betød hver for seg. I det 

følgende vil jeg beskrive hvordan disse 9 Åndens frukter ble åpenbart 

for meg. En viktig fellesnevner er at alle de 9 fruktene er holdninger og 

innstillinger som må velges hver dag. Enhver må selv avgjøre hvordan 

de vil gå frem, men jeg anbefaler som alltid å basere seg på Bibelen: 

1) Kjærlighet 

Den første av Åndens frukter som nevnes er kjærlighet. Kanskje 

er ikke det så rart. For Gud er kjærlighet, se 1Joh 4:8. Det å 

elske er et valg. Vi er kalt til å elske hverandre:  

- «Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som 

jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.» Joh 

13:34 (NB88).  

- «Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er av 

Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner 

Gud.» 1Joh 4:7 (NB88). 

- «Vi elsker fordi han elsket oss først.» 1Joh 4:19 (NB88). 

Kanskje er det vanskelig for noen å se på det å elske hverandre 

som en frukt. Det å elske andre viser seg gjennom våre 

handlinger. «Det blir jo bare mer arbeid på meg», kan noen si. 

For min del handlet dette igjen om å ta Guds Ord på alvor. Sier 

Ordet at vi skal elske hverandre, ville jeg ha det som et klart 
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mål. Gud har jo elsket oss først, så da er vi også kalt til å elske 

hverandre også. Jeg lærte tidlig at det å elske er et valg en tar. 

Og det er jeg takknemlig for at jeg ble oppdratt til å gjøre.  

 

2) Glede  

Ordet glede er et positivt ord. Glede er en frukt som er veldig 

lett å se på andre mennesker. Det går fint an å plystre» seg 

gjennom et helt liv uten å tro på Gud. Noen møter kanskje få 

problemer gjennom et helt liv. Jeg har ikke, med vekt på ikke, 

vært en av dem. Hovedpoenget her er nok likevel hva jeg har 

som kilde til min glede. Er det kone, barn, familie, hus, båt eller 

god økonomi? Ingen tvil om at dette er Guds gode gaver til oss. 

Men hva er selve kilden til min glede i livet? Nok en gang finner 

vi gode svar i Bibelen. Her er noen få eksempler:  

- «Gled dere i Herren! Dere rettferdige, fryd dere! Og juble, 

alle oppriktige av hjertet!» Sal 32:11 (NB88). 

- «Men gled dere ikke over dette at åndene er dere lydige! 

Gled dere heller over at navnene deres er innskrevet i 

himmelen!» Luk 10:20 (NB88). 

- «For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren! Jeg blir ikke 

trett av å skrive det samme om igjen, og for dere er det desto 

tryggere.» Fil 3:1 (NB88).  
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- «Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!» Fil 

4:4 (NB88). 

For meg ble det tidlig klart at det var tryggest å ha min kilde til 

glede i Gud. Vi som er frelst skal ha en evighet med Ham i 

himmelen. Uansett hvor mye vondt vi har det her på jorden, er 

alt midlertidig. Livet på jorden er midlertidig. «For vår trengsel 

er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i 

overmål på overmål.» 2Kor 4:17 (NB88). Lett for Paulus å si, 

tenker du? Les 2 Kor 11:23-28. Da skifter du nok mening 

ganske fort. Og jeg tror det er mulig å glede seg under alle 

forhold. Selv midt i sykdom, skilsmisse, økonomiske problemer 

eller hva det måtte være. Dersom Gud er din kilde, vil han ikke 

svikte deg. «La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er 

fornøyd med det dere har. For han har sagt: Jeg skal ikke slippe 

deg og ikke forlate deg.» Heb 13:5. Det er Gud som kan gi deg 

glede midt oppi alt av prøvelser. Og det er mitt vitnesbyrd 

gjennom mange år med dødelig sykdom, dødelig diagnoser, 

økonomiske problemer (pluss mange, mange andre ting, alt 

selvsagt på en gang, gjennom tiår): Gud har gitt meg glede midt 

oppi alt sammen. Årsaken tror jeg er fordi jeg har tatt Ordet på 

alvor: Å la Gud være min kilde til glede.  
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3) Fred 

For et utfordrende ord fred kan være. Hvordan skal fred 

defineres? Fred fra noe, fred i noe eller gjennom noe? Jeg kan 

bare relatere til min opplevelse av fred: En visshet om at jeg er 

trygg i Guds armer. Jeg er langt ifra utlært i å kjenne det fulle 

innholdet av ordet fred. Eller i noe annet når det gjelder Guds 

Ord, for den saks skyld. Men jeg har tatt et valg om å la Gud 

være min fred. Så feiler jeg igjen og igjen. Men Gud reiser meg 

opp igjen og igjen. Som nevnt over, er alle Åndens frukter en 

innstilling du må velge å leve i. Og det er ved Guds nåde det 

skjer. 

 

4) Langmodighet  

Kanskje dette ikke er en så populær frukt? Det koster å være 

tålsom, eller tålmodig, med andre mennesker. Hver gang jeg har 

holdt på å bli sprø i nøtta av vanskelige unger, eller andre 

mennesker rundt meg, har jeg like ofte blitt minnet på følgende 

av Ånden: «Tenk på hvor tålmodig Gud har vært med deg». Da 

synker temperamentet fort. Og så blir det lettere å gå et par 

ekstra mil, som det står skrevet om i Matt 5:41. Gud er tålmodig 

med oss: «Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på 

miskunnhet.» Sal 103:8 (NB88). Se også Sal 86:5 og 15, 145:8 

og 9, 2 Mos 34:6-7. Det er ikke alltid lett å være langmodig. 
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5) Mildhet 

Hva i all verden menes med mildhet? Noen tenker kanskje på en 

tålmodig mor, som er mild med selv det vanskeligste barn. 

Mildhet er ikke nødvendigvis det samme som toleranse, slik jeg 

ser det. Mildhet kan inneholde noe av betydningen av ordet 

forsiktighet. Eller det å gjøre noe som er vanskelig, men en gjør 

det likevel i kjærlighet. Enhver får finne sin egen oppfatning 

også her, basert på Ordet. Selv tenker jeg på mildhet som en 

måte du velger å håndtere en gitt situasjon på. Du kan buse ut 

med sannheten (eller sinnet ditt) når du mener du er utsatt for 

noe som er hakka galt. Eller du kan rettlede på en forsiktig, men 

fast måte. Jeg trenger iallfall Åndens veiledning til å være mild i 

mange situasjoner. Her er eksempler fra Bibelen om mildhet: 

- «Jeg, Paulus, formaner dere ved Kristi saktmodighet og 

mildhet, – jeg som skal være så ydmyk når jeg står ansikt til 

ansikt med dere, men djerv mot dere når jeg er fraværende!» 

2Kor 10:1 (NB88). Paulus utfordret menigheten i Korint 

som mente Paulus ikke var djerv når han var til stede hos 

dem. Mildhet beskrives her som et av karaktertrekkene til 

Jesus. Da burde det også være et mål for oss. 

- «Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette! Og jag etter 

rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og 

mildhet.» 1Tim 6:11 (NB88). Mildhet er et av flere 

karaktertrekk vi skal jage etter. 
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6) Godhet 

Denne Ånds-frukten er kanskje ikke så vanskelig å forstå. De 

fleste vet hva det vil si å være god mot hverandre. Her følger 

noen få Bibel-vers: 

- «Hvor stor din godhet er, som du har beholdt for dem som 

frykter deg, som du har vist mot dem som tar sin tilflukt til 

deg, for øynene på menneskenes barn.» Sal 31:20 (NB88). 

Godhet er et av Guds mange karaktertrekk. 

- «Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir 

hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus!» Ef 4:32 

(NB88). Likesom Gud er god, så skal vi også være gode mot 

hverandre og tilgi hverandre. 

- «Eller forakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet 

og tålmodighet? Vet du ikke at Guds godhet driver deg til 

omvendelse?» Rom 2:4 (NB88). Gud er rik på godhet, og det 

er dette som driver oss til å omvende oss til Ham. 

- «Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre 

til kjærlighet og gode gjerninger,» Heb 10:24 (NB88). 

- «Den som altså vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, 

for ham er det synd.» Jak 4:17 (NB88). Dette verset tas med for 

å få frem hvor viktig det er å vise godhet. Vi er enkelt og greit 

kalt til å gjøre gode gjerninger.  
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7) Trofasthet 

Hva betyr det å være trofast? Det finnes flere definisjoner. Deler 

en ordet opp i to deler, ser vi at det består av tro og fast. At en er 

tro mot noe, betyr blant annet at en ikke viker til høyre eller 

venstre i en bestemt sak. Fast kan blant annet bety at noe er 

urokkelig, står på fast plass. I begrepet trofasthet mener jeg 

personlig at det innebærer å holde ut noe selv om det koster deg. 

Her er noen vers fra Bibelen: 

- «Alle Herrens stier er miskunn og trofasthet mot dem som 

holder hans pakt og hans vitnesbyrd.» Sal 25:10 (NB88). 

Gud er trofast mot dem som følger Ham. Det er et av Guds 

mange karaktertrekk. 

- «Herre, til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet til 

skyene.» Sal 36:6 (NB88).  

- «Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke 

fornekte seg selv.» 2Tim 2:13 (NB88). Trofastheten er sterk 

hos Gud. Selv om vi feiler gang på gang, er Han likevel 

trofast mot oss. 

8) Saktmodighet  

Øverst i kapittelet ble ordet «saktmodighet» likestilt med ordet 

fredligsinnet (https://no.wiktionary.org/wiki/saktmodig). Det å 

være fredligsinnet, han bety flere ting: Å ikke oppildne til 

konflikter, det å elske fred, det å forsøke å holde fred med andre, 

og så videre. Av egen erfaring vet jeg at følgende er sant: 

https://no.wiktionary.org/wiki/saktmodig
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Saktmodighet brukt med visdom er en sterk demper for 

konflikter. Saktmodighet må ikke forveksles med det å være feig 

eller unnvikende. Det passer ikke inn i den Bibelske settingen. 

Flere synonymer kunne sikkert ha blitt tatt frem. Personlig liker 

jeg synonymet fredligsinnet, fordi det er en praktisk konsekvens 

av en annen av Åndens frukter: Fred. Her følger noen få vers fra 

Bibelen: 

- «Med saktmodighet blir en fyrste overtalt, og en mild tunge 

knuser ben.» Ord 25:15 (NB88).  

- «Om herskerens vrede reiser seg mot deg, så forlat ikke din 

post! Saktmodighet holder nede store synder.» Pred 10:4 

(NB88).  

- «La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren 

er nær!» Fil 4:5 (NB88). Vår saktmodighet er ikke noe som 

skal skjules. 

 

9) Avholdenhet 

Dette er et ord som ofte blir forbundet med kjip-het. Jeg er 

overbevist om at dette ikke er hensikten i Bibelen. Avholdenhet 

i denne settingen må sees på som det å holde seg borte fra saker 

som ikke er gode for oss. Eller direkte skadelige. Ordet 

avholdenhet peker på noe en lever i. Det er en tilstand. Å 

avholde seg fra noe er en villet handling. Roten i ordet 

avholdenhet kan sies å være substantivet avhold, nøytral form, 
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entall (https://no.thefreedictionary.com/avhold). Alle mennesker 

har tilbøyeligheter mot ulike typer synd. Siden vi alle er 

forskjellige, vil tilbøyelighetene mot synd også være 

forskjellige. For noen er det alkohol, penger, ting av seksuell art. 

For andre kan det være sladder, løgn, baktalelse eller et utall av 

andre ting. I min Data-Bibel (Lunde Forlag, 1988-oversettelsen) 

finner jeg bare ett treff på ordet avholdenhet. Men det er andre 

ord som likner avholdenhet. Et eksempel er, som nevnt over, 

avhold: 

- «Når en mann gir Herren et løfte eller forplikter seg ved ed 

til avhold i en eller annen ting, så må han ikke bryte sitt ord. 

Alt det han har sagt, skal han gjøre.» 4M 30:3 (NB88). Når 

en person gav et løfte til Gud om å holde seg fra noe i en 

periode, måtte løftet ikke brytes. 

- «Men da han talte om rettferdighet og avhold og den 

kommende dom, ble Feliks forferdet og sa: Gå bort for 

denne gangen! Når jeg får tid, skal jeg sende bud på deg 

igjen.» Apg 24:25 (NB88). Paulus talte til Feliks, en romersk 

stattholder i området Judea (se for eksempel Lundes Bibel-

leksikon, Norsk Data-Bibel, Lunde Forlag, for mer 

informasjon). Vi vet ikke hva slags avhold Paulus snakket 

om. Men min personlige mening går på at det kan ha vært å 

leve rett i- og utenfor ekteskap (Felix hadde flere koner).  

https://no.thefreedictionary.com/avhold
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- «5 så legg nettopp derfor all vinn på at dere i troen viser 

dyd, og i dyden skjønnsomhet, 6 og i skjønnsomheten avhold, 

og i avholdet tålmodighet, og i tålmodigheten gudsfrykt, 7 og 

i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten 

kjærlighet til alle.» 2Pet 1:5-7 (NB88). I denne rekken av 

valg en tar, som har sitt utgangspunkt i vår tro (vers 5), viser 

avhold seg igjen i Ordet. Her sier Paulus at avhold må vise 

seg i tålmodighet. Det kan koste å være avholdende fra noe. 

Da trenger vi tålmodighet. Disse versene er så viktige i vårt 

liv med Gud at jeg kommer tilbake til dem senere i boken i 

kapittel 10: Et virksomt kristenliv. 

- Et annet ord som kan brukes i denne settingen, er 

«avholdende»: «24 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! 25 Enhver som deltar i 

idrettstevling, er avholdende i alt – de altså for å vinne en 

forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig.» 1Kor 9:25 

(NB88). En sammenlikning med en idrettsutøver som må 

nekte seg mye for å vinne, mener jeg er et godt eksempel. 

Utøveren må nekte seg mye av både mat og aktiviteter for å 

kunne stå som vinner på toppen av podiet. Vi har en mye 

viktigere hensikt enn hvilken som helst idrettsutøver: Vi 

løper for å vinne en uforgjengelig og evig krans i himmelen. 
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Avslutning 

Dessverre er det ikke mulig å gå nok i dybden i dette kapittelet. Det 

gjelder nok de andre delene av boken også. Men jeg håper at det som er 

tatt med kan være til hjelp for egne Bibel-studier. Det er jo et av 

hovedmålene med denne boken. 
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Mulige spørsmål til samtale 

- Er Åndens frukter nevnt i Gal 5:22 kjent for dere i gruppen? 

- De 9 fruktene er tilgjengelig for alle som tror. Hvordan kan 

vi ta løftene til oss på best mulig måte? 

- Er det spesielle utfordringer knyttet til de ulike fruktene? 

- Tittelen på boken er Ung, Moden Tro. Hvordan kan 

innholdet i dette kapittelet, basert på Bibelen, utvikle troen 

vår? 
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Egne notater 
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Kapittel 8 

Nådegavene 

 

Innledning 

Hva er en nådegave? På gresk omtales det som «charisma» (for mer 

informasjon, se f.eks Norsk Data-Bibel, Lunde Forlag). Nådegaver og 

Åndens gave brukes om hverandre. Jeg anbefaler å lese hele kapittel 12 

og 14 i 1 Korinterbrev. Les gjerne kapittel 13 også. I kapittel 12 nevnes 

de ulike nådegavene, og i kapittel 14 er det retningslinjer for bruken av 

dem. Hensikten er klar: Alt skal være til oppbyggelse for menigheten. I 

dag ser en at det ofte er mangelfull undervisning av følgende rundt 

temaet nådegaver: 

- Mangel på forkynnelse om nådegaver. 

- Mangel på bruken av dem i menighetene. 

- Mangel på antall nådegaver i bruk som nevnes i 1 Kor 

kapittel 12 og 14.  

Det er mange årsaker til hvorfor det er slik. I noen menigheter har det 

for eksempel i tidligere tider blitt forkynt hardt på helbredelse. Noen har 

blitt helbredet, og andre har ikke blitt helbredet. Dette har gitt så store 

sår for mange at en ikke lenger orker å høre forkynnelse rundt 
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helbredelse. Andre steder igjen vil en ikke åpne opp for tungetale eller 

profetord. Årsaken er ofte at det er dårlige erfaringer rundt dette. Noen 

har blitt vettskremt når mange har talt høyt i tunger. I etterkant har det 

kanskje kommet gjentatte og sinte klager på dette. I noen tilfeller vet jeg 

at tungetale har blitt utelatt på grunn av dårlige erfaringer. Andre igjen 

har opplevd at falske profetord har blitt fremsatt under møter, med store 

konsekvenser for mange i etterkant. Mange flere eksempler kunne ha 

blitt nevnt. Jeg har forståelse for at mennesker kan ha dårlige erfaringer. 

Det jeg derimot ikke har forståelse eller aksept for, er at noen bestemte 

nådegaver bevisst utelates i noen menigheter. Bibelen har gitt oss klare 

retningslinjer for bruken av nådegavene, se 1 Korinterbrev, kapittel 12 

og 14. Dersom vi velger å utelate noen av nådegavene, setter en seg 

over Guds Ord. Og som tidligere nevnt i denne boken, er dette ikke en 

anbefalt fremgangsmåte. Selvsagt kan det være at ikke alle nådegavene 

finnes i en gitt menighet. Men det er ikke slik er det var ment å være. 

Uansett hvordan en ser på det, er det en vesensforskjell å nekte noen 

som har nådegaver i å bruke dem i tråd med Guds Ord. Et eksempel i 

Bibelen på dette vises før vi begynner med første avsnitt: «Derfor, mine 

brødre, søk med iver å tale profetisk, og hindre ikke noen i å tale med 

tunger.» 1Kor 14:39 (NB88). Her er en klar befaling om ikke å hindre 

tungetale. Da må heller ikke vi hindre noen annen nådegave i å bli brukt 

i tråd med Bibelens Ord. 
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Nådegavene i 1 Kor kapittel 12 

Før vi kommer inn på de konkrete nådegavene i 1 Kor 12, presenteres 

de første versene i kapittelet: «1 Når det gjelder de åndelige gaver, 

brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende. 2 Dere vet at mens dere 

var hedninger, ble dere dratt og revet med til de stumme avguder. 

3 Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: 

Forbannet er Jesus! – Og ingen kan si: Jesus er Herre! – uten i Den 

Hellige Ånd. 4 Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme. 

5 Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. 6 Det er 

forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker 

alt i alle. 7 Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er 

gagnlig.» 1 Kor 12:1-7 (NB88). Hensikten er at nådegavene skal gagne 

menigheten. De konkrete nådegavene, gitt ved Ånden, er som følger: 

1) Visdoms tale (1 Kor 12:8). 

2) Kunnskaps tale (1 Kor 12:8). 

3) Tro (1 Kor 12:9). 

4) Helbrede (1 Kor 12:9). 

5) Undergjerninger (1 Kor 12:10). 

6) Profetisk tale (1 Kor 12:10). 

7) Prøve ånder (1 Kor 12:10). 

8) Tungetale (1 Kor 12:10). 

9) Tydning av tungetale (1 Kor 12:10). 
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Så fortsetter Paulus med å si følgende: «11 Alt dette virker den ene og 

samme Ånd, som deler ut til hver enkelt etter som han vil.» 1 Kor 12:11 

(NB88). Forrige kapittel omhandlet Åndens 9 frukter. Tilsvarende kan 

vi si at vi i 1 Kor 12 hører om de 9 nådegaver.  

Mange bøker har blitt skrevet om hver eneste av disse 9 nådegavene. 

Men det er aller viktigst å lese om den fra vår viktigste kilde: Bibelen. 

Det er Ånden som bestemmer hvem som skal ha de ulike nådegavene. 

Og vi skal som menighet fungere som en kropp. Her følger versene fra 

1 Kor 12:12-27, som viser hvordan vi som menighet skal forholde oss 

til de ulike nådegavene: 

«12 For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets 

lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus. 

13 For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er 

jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én Ånd å drikke. 

14 Legemet er jo heller ikke ett lem, men mange. 15 Om foten skulle si: 

Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legemet! – så hører den 

like fullt med til legemet. 16 Om øret skulle si: Fordi jeg ikke er øye, 

hører jeg ikke med til legemet! – så hører det like fullt med til legemet. 

17 Dersom hele legemet var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det 

hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? 18 Men nå satte Gud 

lemmene, hvert enkelt av dem, på legemet, slik som han ville. 19 Om de 

alle var ett lem, hvor ble det da av legemet? 20 Men nå er det mange 

lemmer, men ett legeme. 21 Øyet kan ikke si til hånden: Jeg trenger deg 
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ikke! – eller hodet til føttene: Jeg har ikke bruk for dere! 22 Men tvert 

imot: De lemmer på legemet som synes å være de svakeste, de er 

nødvendige. 23 De lemmer som vi synes er mindre ære verd, dem kler vi 

med desto større ære, og dem som vi blyges ved, kler vi med desto 

større bluferdighet. 24 Våre edlere lemmer trenger ikke til dette. Men 

Gud satte legemet slik sammen at han gav det ringeste størst ære, 25 for 

at det ikke skal være splittelse i legemet, men lemmene ha samme 

omsorg for hverandre. 26 Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. 

Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. 27 Dere er 

Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer.» 1Kor 12:12-27 (NB88). 

Kort oppsummert: Paulus beskriver menigheten som en kropp: Vi har 

ulike oppgaver. Slik er det også med nådegavene. Vi skal ikke opphøye 

oss over andre. Og ingen skal heller føle seg mindreverdig. Videre leser 

vi i 1 Kor 12:28-31 om rekkefølgen av utrustningen i menigheten: 

«28 Og Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det andre 

profeter, for det tredje lærere, dernest kraftige gjerninger, så nådegaver 

til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, og ulike slags tunger. 29 Er vel alle 

apostler? Er vel alle profeter? Er vel alle lærere? Gjør vel alle kraftige 

gjerninger? 30 Har vel alle nådegaver til å helbrede? Taler vel alle med 

tunger? Kan vel alle tyde dem? 31 Men streb etter de beste nådegaver! 

Og jeg vil vise dere en enda bedre vei.» 1Kor 12:28-31 (NB88). Her 

kommer det tydelig frem at ingen har alle av nådegavene. Det kommer 

også frem at apostler og profeter nevnes først. Men betyr det at noen er 



123 
 

viktigere i Guds rike enn andre? På ingen måte. Dersom noen skulle 

være i tvil, les 1Kor 12:12-27 over en gang til. 

Før vi begynner på retningslinjene for bruk av nådegavene i 1 Kor 

kapittel 14, vil jeg først kommentere 1 Kor kapittel 13. Her påpekes det 

at større enn Åndens gaver er kjærligheten. Et eksempel på dette vises 

her: «Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all 

kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har 

kjærlighet, da er jeg intet.» 1Kor 13:2. Jeg oppfordrer alle til å lese 1 

Kor kapittel 12-14 samtidig, for å få en bredere kontekst. 

 

Retningslinjer for bruk av nådegavene i 1 Kor kapittel 14 

Før vi begynner på retningslinjene for bruken av nådegavene, la oss 

først se på første del av verset i 1 Kor 14:1: «Jag etter kjærligheten!...» 

1Kor 14:1 (NB88). Her viser Paulus hva vi først av alt skal jage etter: 

Kjærligheten.  

Når det gjelder retningslinjene for bruken av nådegavene, er det mest 

fokus på tre områder: Profeti, tungetale, tydning av tungetale. De andre 

nådegavene omtales det ikke retningslinjer for i 1 Kor 12 eller 14. Jeg 

vil forsøke å utlegge fra Ordet om dem likevel. Andre områdene som 

nevnes i 1 Kor 14, som kanskje ikke er direkte nådegaver, er 

åpenbaring, kunnskap, lære, salme. Disse vil behandles for seg. 
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1) Visdoms tale  

- Nevnt i denne setting 1 Kor 12:8 i første del av verset: «For 

til én blir det gitt visdoms tale ved Ånden…» (NB88).  

- Ånden nevnes som kilden til visdom. 

- Ikke nevnt i 1 Kor 14, hvor retningslinjene fastsettes for 

nådegavene. 

- Andre henvisninger fra Bibelen kan inkludere følgende vers:  

- «Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd, 

og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde 

forråd.» Matt 12:35 (NB88). Se også Ord 13:3 og Ord 

16:24-25. 

 

2) Kunnskaps tale  

- Nevnt i denne setting i 1 Kor 12:8. 

- Ikke nevnt i 1 Kor 14, hvor retningslinjene fastsettes for 

nådegavene. 

- Ånden er kilden til å kunne formidle kunnskaps tale. 

- Andre henvisninger fra Bibelen kan inkludere følgende vers: 

- «Bøy ditt hjerte til tukt og dine ører til kunnskaps ord!»   

Ord 23:12 (NB88).  

- «Da går jo den svake fortapt for din kunnskaps skyld – den 

bror som Kristus er død for!» 1Kor 8:11. Når vi har fått 

kunnskap fra Ånden, skal den ikke brukes til å føre andre til 

fall. Paulus taler her om mat. 
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3) Tro  

- Nevnt i denne setting i 1 Kor 12:9. 

- Ikke nevnt i 1 Kor 14, hvor retningslinjene fastsettes for 

nådegavene. 

- Andre henvisninger fra Bibelen kan inkludere følgende vers: 

- I siste del av Rom 12:3 leser vi: «…Men en skal tenke 

sindig, i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver 

enkelt.» (NB88). Vi har fått troen fra Gud. Derfor trenger vi 

ikke å prestere noen tro; Vi skal bare rette den mot troens 

opphav, som er Gud. «For Gud gjør ikke forskjell på folk» 

Rom 2:11 (NB88). Derfor tror jeg ikke på at noen 

mennesker får mer tro enn andre, bare nåde til å anvende den 

i større grad. Gjør deg opp din egen mening. Hva mener du 

er riktig, basert på Bibelen?  

 

4) Helbrede  

- Nevnt i denne setting i 1 Kor 12:9. 

- Ikke nevnt i 1 Kor 14, hvor retningslinjene fastsettes for 

nådegavene. 

- Andre henvisninger fra Bibelen kan inkludere følgende vers: 

- «Og han kalte til seg sine tolv disipler og gav dem makt over 

urene ånder, så de kunne drive dem ut, og til å helbrede alle 

slags sykdommer og plager.» Matt 10:1 (NB88).  
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- «De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, 

skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, 

og de skal bli helbredet.» Mark 16:18 (NB88). Jesus har sagt 

at vi som hans disipler skal legge hendene på de syke, og de 

skal bli helbredet. Helbredelse er en av nådegavene. Derfor 

kan vi alle be om å få tildelt de av dem som Ånden ønsker, 

til menighetens oppbyggelse, se 1 Kor 12:11 og 14:26. 

- Helbredelse er utlagt i større detaljer i kapittel 3. Men en 

ting er sikkert: Du er altfor sent ute til å overbevise meg om 

at helbredelse døde ut med apostlene. Jeg har selv blitt 

helbredet fra livstruende sykdom, og jeg har selv sett andre 

bli mirakuløst helbredet. 

 

5) Undergjerninger  

- Nevnt i denne setting i 1 Kor 12:10. 

- Ikke nevnt i 1 Kor 14, hvor retningslinjene fastsettes for 

nådegavene. 

- Det er vanlig å likestille undergjerninger med tegn, 

Eksempel på dette er undergjerningene Jesus gjorde i Joh 

2:11, hvor Han laget vin av vann. Personlig tror jeg dette 

kan likestilles med hverandre. Hva mener du? 

- Andre henvisninger fra Bibelen kan inkludere følgende vers: 
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- I 2 Mos kapittel 7-12 leser vi om alle plager som ble påført 

Farao og Egypt. I Bibelen finner vi eksempel på at disse 

hendelsene blir kalt både tegn og undergjerninger: 

«Du gjorde tegn og undergjerninger med Farao og alle hans 

tjenere og alt folket i hans land, for du visste hvor 

skammelig egypterne hadde behandlet dem. Du vant deg et 

stort navn, og det har du den dag i dag.» Neh 9:10 (NB88). 

- «Men da yppersteprestene og de skriftlærde så de 

undergjerninger han gjorde, og barna som ropte i templet: 

Hosianna, Davids sønn! – da ble de harme.» Matt 21:15 

(NB88). Vi vet ikke alle undergjerningene Jesus gjorde i 

tempelet. Men vi vet iallfall at Jesus rensket tempelet, som 

beskrevet i «14 I templet fant han dem som solgte okser, 

sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. 15 Da laget 

han seg en svepe av rep og drev dem alle ut av templet, med 

sauene og oksene. Pengevekslernes penger tømte han ut og 

deres bord veltet han. 16 Til dem som solgte duer, sa han: Ta 

dette bort herfra! Gjør ikke min Fars hus til en handelsbod! 

17 Hans disipler mintes da at det er skrevet: Nidkjærhet for 

ditt hus skal fortære meg.» Joh 2:13-17 (NB88). Vers 17 

refererer til Sal 69:10. 

- I seg selv er undergjerninger tegn for de som bevitner dem.  

- Andre henvisninger på tegn finner vi i f.eks Matt 24, Mark 

13 og Luk 21. 
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6) Profetisk tale  

- Nevnt i denne setting i 1 Kor 12:10. 

- Retningslinjer for bruk nevnt i 1 Kor 14:1, 3, 4, 5, 6, 22, 24, 

29, 31, 32, 37 og 39. 

- Av nådegavene er det profetisk tale som settes høyest, se 1 

Kor 14:1, 3, 4, 5 og 39.  

- Den som taler i tunger, og som også har tolkning, likestilles 

med den som har profetisk tale, se 1 Kor 14:5. 

- Paulus oppfordrer oss til å søke med iver etter å få 

nådegaver, særlig etter profetisk tale, 1 Kor 14:1, 5 og 39. 

- «3 Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til 

oppbyggelse, formaning og trøst.» 1 Kor 14:5 (NB88). 

- Hensikten med å søke profetisk tale, samt de andre 

nådegavene, vises i 1 Kor 14: «12 Slik også med dere: Siden 

dere nå med iver søker de åndelige gaver, så søk å få dem i 

rikt mål for at menigheten kan bli oppbygget.» 1 Kor 14:12 

(NB88). Målet er at menigheten skap oppbygges. Derfor vet 

Ånden best hvordan menighetene skal utrustes best. 

- «22 Så er da tungene til et tegn, ikke for de troende, men for 

de vantro – profetien derimot er ikke for de vantro, men for 

de troende. 23».  

- «24 Men dersom alle taler profetisk, og det så kommer inn en 

vantro eller ukyndig, da blir han avslørt av alle og dømt av 

alle, 25 og det som er skjult i hans hjerte, åpenbares. Så vil 
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han falle på sitt ansikt og tilbe Gud og bekjenne: Gud er 

sannelig iblant dere!» 1 Kor 14:24-25 (NB88). 

- «29 La to eller tre profeter tale, og de andre skal prøve det.» 

1 Kor 14:29 (NB88). Bare 2-3 profeter kan tale i løpet av ett 

møte. Så skal menigheten prøve profetien mot Guds Ord.  

- «30 Men hvis en annen får en åpenbaring mens han sitter 

der, da skal den første tie.» 1 Kor 14:30 (NB88). Dette kan 

tolkes til at hvis en annen får en åpenbaring mens en profet 

har fått et profetord, skal profeten tie for den som får en 

åpenbaring. Så kan budskapet komme frem etterpå. 

-  «31 For dere kan alle tale profetisk, én for én, så alle kan 

lære noe og bli formant. 32 Og profeters ånder er profeter 

lydige. 33 For Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud.» 1 

Kor 14:31-33 (NB88). Bare en profet skal tale om gangen. 

Hensikten er at alle skal kunne lære noe og bli formanet av 

det en hører. Gud elsker orden og fred, ikke kaos og uorden. 

- «39 Derfor, mine brødre, søk med iver å tale profetisk, og 

hindre ikke noen i å tale med tunger. 40 Men la alt skje 

sømmelig og med orden!» 1Kor 14:1-40 (NB88). Både 

profetord og profetord skal skje sømmelig og med orden, 

vers 40. Paulus gir altså krystallklare bud om hvordan alt 

skal gjøres slik at det blir til oppbyggelse (1 Kor 14:12) og i 

ordnede former (1 Kor 14:40).  
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7) Prøve ånder  

- Nevnt i denne setting i 1 Kor 12:10. 

- Ikke nevnt i 1 Kor 14, hvor retningslinjene fastsettes for 

nådegavene. 

- Etter min åpenbaring om Ordet, er dette i prinsippet noe alle 

kristne delvis eller helt kan gjøre. Fremgangsmåten 

beskrives som følger: «1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, 

men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske 

profeter er gått ut i verden. 2 På dette skal dere kjenne Guds 

Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i 

kjød, er av Gud, 3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er 

ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt 

skal komme. Og den er allerede nå i verden.» 1Joh 4:1-3 

(NB88). 

- Likevel er det nok flere nyanser i det å kjenne ånder. Av 

egen bitter erfaring, tør jeg påstå at religiøsitet er en ond 

åndsmakt. I kapittel 2 definerte jeg religiøsitet som «alt som 

har sneket seg inn av menneskebud som lurer oss til å tro at 

det er ikke nok det Jesus har gjort, du må gjøre ditt eller datt 

for å bli frelst i tillegg til verket på korset». 

- Dette er ikke lett å forklare på god nok måte. Jeg er 

overbevist om at også kristne kan la seg påvirke i sine valg 

og syn av religiøse åndsmakter. Dette er en farlig effektiv 
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måte for de onde åndsmaktene å redusere de fantastiske 

privilegiene vi alt har i Jesus.  

- Jeg er frimodig nok til å påstå at det å gjenkjenne religiøse 

åndsmakter er spesielt vanskelig. Hvorfor? Fordi jeg har 

erfaring med meg selv, men også i andre tilfeller. I Bibelen 

kalles det jeg velger å kalle for religiøsitet for hykleri. Selv 

apostler kan bli fristet av hykleri: «11 Men da Kefas kom til 

Antiokia, sa jeg ham imot like opp i ansiktet, fordi han 

opptrådte klanderverdig. 12 Før det kom noen fra Jakob, åt 

han sammen med hedningene. Men da de kom, trakk han seg 

tilbake og holdt seg unna, fordi han var redd for dem som 

var av omskjærelsen. 13 Og sammen med ham hyklet også de 

andre jødene, slik at til og med Barnabas ble revet med av 

hykleriet deres. 14 Men da jeg så at de ikke gikk rett fram 

etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas i alles nærvær: 

Når du som er jøde, lever etter hedensk skikk og ikke som 

jøde, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som 

jøder?» Gal 2:11-14 (NB88). Her kalles altså det å ikke gå 

frem etter evangeliets sannhet for hykleri (vers 14). Det 

faller inn under kategorien religiøsitet, etter min oppfatning. 

- Her får alle gjøre seg opp sin egen mening, basert på Ordet. 

Det må vi uansett gjøre i alle tilfeller. 
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8) Tungetale (1 Kor 12:10). 

- Nevnt i denne setting i 1 Kor 12:10. 

- Retningslinjer for bruk nevnt i 1 Kor 14:2, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 

18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, og 39. 

- Den som taler i tunger, og som også har tolkning, likestilles 

med den som har profetisk tale, se 1 Kor 14:5. 

- «2 For den som taler med tunger, taler ikke for mennesker, 

men for Gud. Ingen kan forstå ham, men han taler 

hemmeligheter i Ånden.» 1 Kor 14:2 (NB88). 

- «4 Den som taler med tunger, oppbygger seg selv.» 1 Kor 

14:4 (NB88).  

- «6 Men nå, brødre, om jeg kom til dere og talte med tunger – 

hva gagn ville jeg være til for dere, dersom jeg ikke talte til 

dere enten med en åpenbaring, eller med kunnskap, eller 

med profeti, eller med lære?» 1 Kor 14:6 (NB88). Dersom 

en taler i tunger uten at det blir tydet, gagner det ingen i 

menigheten. 

- «9 Slik er det også med dere: Hvis dere ikke framfører 

tydelig tale med tungen, hvordan kan en da skjønne det som 

blir sagt? Da snakker dere jo bare ut i været!» 1 Kor 14:7 

(NB88). Det har ingen hensikt å tale i tunger i menigheten 

uten at det blir tydet.  
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- «12 Slik også med dere: Siden dere nå med iver søker de 

åndelige gaver, så søk å få dem i rikt mål for at menigheten 

kan bli oppbygget.» 1 Kor 14:12 (NB88). Vi skal søke 

nådegavene i rikt mål, også tungetale, med den hensikt at 

menigheten skal oppbygges.  

- 13 La derfor den som taler med tunger, be om at han må 

kunne tyde det.» 1 Kor 14:13 (NB88). Her oppfordrer Paulus 

den som har tungetale til å be om å få tydning. Men det er 

også en annen side ved tungetale som presenteres i neste 

punkt. 

- «14 For når jeg ber med tunger, da er det min ånd som ber, 

men min forstand har ingen frukt av det.» 1 Kor 14:14 

(NB88). Personlig har jeg stor tro på at den som har 

tungetale, kan be frem viktige saker fremfor Gud, uten at en 

nødvendigvis forstår det. Av egen erfaring vet jeg dette. Og 

dette er mitt vitnesbyrd, som ingen kan ta fra meg: Etter å ha 

bedt i tunger over vanskelige situasjoner, løser det seg på et 

eller annet tidspunkt på mirakuløst vis.  

- «16 For om du lovpriser Gud i ånden, hvordan kan den som 

ikke er kyndig i dette, si amen til din takkebønn? Han 

skjønner jo ikke hva du sier. 17 For du ber nok en vakker 

takkebønn! Men den andre blir ikke oppbygget av det.» 1 

Kor 14:16-17 (NB88). Bare den som taler i tunger blir 

oppbygget av det (tolkning eller ikke) dersom det ikke 
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kommer en tydning. Tungetale oppbygger oss. Det er også 

min egen erfaring. 

- «19 Men i en menighetssamling vil jeg heller tale fem ord 

med min forstand, så jeg ved det kan lære andre, enn ti tusen 

ord med tunger.» 1 Kor 14:19 (NB88). Her gjentar Paulus 

viktigheten av at tungetale ikke bygger opp noen uten 

tolkning.  

- Tungene er et tegn for de som ikke er troende (1 Kor 14:22). 

- «23 Om nå hele menigheten kommer sammen på samme sted, 

og alle taler med tunger, og det så kommer inn noen 

ukyndige eller vantro, vil de da ikke si at dere er gått fra 

forstanden?» 1 Kor 14:23 (NB88). Dette verset stemmer 

overens med 1 Kor 14:6-7, vist over. Her er det mildt sagt  

uenigheter om dette også skal gjelde under lovsang, når 

mange priser Gud samtidig i tunger. Personlig tar jeg også 

dette verset bokstavelig. Hva er din mening? 

- «27 Taler noen med tunger, da la det være to eller i høyden 

tre, én om gangen og la én tyde det. 28 Men dersom det ikke 

er noen som kan tyde, da skal han tie i menigheten, men tale 

for seg selv og for Gud.» 1 Kor 14:27 (NB88). Dersom 

ingen i menigheten kan tyde tungetale, skal personen med 

denne nådegaven tie. Alt skal være til oppbyggelse for 

menigheten, se 1 Kor 14:3 og 12. 
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- «39 Derfor, mine brødre, søk med iver å tale profetisk, og 

hindre ikke noen i å tale med tunger. 40 Men la alt skje 

sømmelig og med orden!» 1Kor 14:1-40 (NB88). Både 

profetord og tungetale skal skje sømmelig og med orden, 

vers 40. Paulus gir altså krystallklare bud om hvordan alt 

skal gjøres slik at det blir til oppbyggelse (1 Kor 14:12) og i 

ordnede former (1 Kor 14:40). Igjen: VI skal ikke hindre 

bruk av nådegavene når de brukes i tråd med Ordet. 

 

9) Tydning av tungetale (1 Kor 12:10). 

- Nevnt i denne setting i 1 Kor 12:10. 

- Retningslinjer for bruk nevnt i 1 Kor 14:5, 13, 26, 27 og 28. 

- Den som både taler i tunger og tyder budskapet er likestilt 

med den som taler profetisk (1 Kor 14:5).  

- Som vist over i punkt 2), skal det ikke forekomme tungetale 

i menigheten uten at det samtidig tydes. 

 

Andre oppgaver nevnt i 1 Kor 14:  

Åpenbaring:  

- Nevnt i denne setting i 1 Kor 14:6 og 26. 

- Dette kan være et syn, en drøm, eller en åpenbaring på et 

område. Også dette må prøves mor Ordet. 
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Kunnskap: 

- Nevnt i denne setting i 1 Kor 14:6. 

- Dette kan være et område som Ånden har gitt en person 

spesiell åpenbaring på. Et eksempel på dette, kan være 

utrustning og kunnskap gitt til bestemte personer på 

konkrete områder i Bibelen, som for mange er vanskelig å 

forstå. 

 

Lære:  

- Nevnt i denne setting i 1 Kor 14:6 og 26 

- Et eksempel på dette, er at Ånden utruster gitte personer til å 

sammenfatte Bibelske sannheter til en sunn og fast lære på 

bestemte områder i Bibelen. Som for eksempel om begrep 

som nåde, tilgivelse, Bibelske profetier om Jesus. 

 

Salme:  

- Nevnt i denne setting i 1 Kor 14:26. 

- Kan enkelt og greit være en Bibelsk salme som Ånden har 

minnet en person på, og som skal leses til oppmuntring og 

oppbyggelse for noen i menigheten. Eller til bestemte 

personer. 
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Søker vi nådegavene aktivt? 

I dette kapittelet har vi sett at det er Ånden som gir ut nådegaver etter 

følgende prinsipp: 

1) Slik Han finner det for godt: «Alt dette virker den ene og samme 

Ånd, som deler ut til hver enkelt etter som han vil.» 1Kor 12:11 

(NB88). 

2) Til menighetens oppbyggelse: «Slik også med dere: Siden dere 

nå med iver søker de åndelige gaver, så søk å få dem i rikt mål 

for at menigheten kan bli oppbygget.» 1Kor 14:12 (NB88). 

Til slutt ender vi opp med følgende spørsmål som vist i overskriften på 

dette avsnitter: «Søker vi aktivt nådegavene?». 

Som de fleste menn tror jeg at jeg er i stand til å lese bruksanvisninger. 

Og som kjemiker og farmasøyt har jeg lest mange avanserte 

bruksanvisninger på maskiner jeg har brukt til kjemiske analyser. De er 

mer avanserte enn bruksanvisninger for å sette sammen møbler, for å si 

det enkelt. Men kanskje ikke så avanserte som bruksanvisninger for å 

sette opp gardinstenger. Jeg liker ikke å sette opp gardinstenger. 

Uansett, poengene mine er følgende:  

1) Hele Bibelen er Guds bruksanvisning, gitt for å kjenne Ham og 

hvordan vi skal leve våre liv. 

2) Jeg har aldri sett en så enkel bruksanvisning som for nådegavene 

og bruken av dem enn i 1 Kor 12 og 14. 
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Når Bibelen har slike gode retningslinjer for bruk av nådegavene, hva 

skulle da unnskylde menighetene (eller oss kristne) for ikke å søke dem 

eller å ta dem i bruk? Personlig tror jeg at det ikke er tilfeldighet at det 

legges så mye vekt på profetisk tale, tungetale eller tolkning av tunger i 

1 Korinterbrev. Av egen erfaring vet jeg at det er mye uenighet og 

forvirring rundt nettopp disse nådegavene. Dessverre er det flere av de 9 

nådegaver nevnt i 1 Kor 12 og 14 som er fullstendig fraværende i 

mange ulike typer menigheter og kirker per dags dato.  

Det kan hende at noen vil si: Det finnes mange flere nådegaver enn 

dette. Jeg har hatt fokus på nådegavene og retningslinjene for dem sett 

ut ifra 1 Korinterbrev. Og som til alt annet som presenteres i denne 

boken vil jeg oppfordre: Studer i din egen Bibel, og gjør deg opp din 

egen mening. Vi er kalt til å kjenne Guds Ord, og til å følge hva Ordet 

sier. Jeg vil for min del søke å få nådegaver etter Åndens vilje. Da kan 

jeg få være til oppbyggelse for menigheten og de rundt meg. Men siden 

jeg har fått tungetale, vil jeg også selv bli oppbygget (1 Kor 14:4). 

Halleluja. La oss derfor søke å få nådegaver, og be om at vi må få lov til 

å bruke dem til tjeneste og oppbyggelse. Dersom det er noe du lurer på i 

din egen menighet rundt dette, er det faktisk lov å gå til ledelsen og 

spørre høflig om pastor/ledelse/eldsteråd kan forklare hvordan 

menigheten ser på nådegavene? Hvordan blir de ulike nådegavene brukt 

i vår menighet? Ikke gå amok med anklager. Spør enkelt og greit 
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hvordan valgene begrunnes ut ifra Guds Ord. Da kan jeg ikke se noen 

grunner til at spørsmålene dine ikke vil bli besvart. 

Helt til slutt: Det er menighetens ledelse som har ansvar for at alle 

nådegaver skal komme ut i funksjon etter Bibelens Ord. Dette er svært 

viktig for oss å vite. Og når det gjelder oss medlemmer: La oss hjelpe 

hverandre i kjærlighet og ha respekt for de eldste og ledelsen i 

menigheten du går i. Vi må ikke glemme at alt vi gjør må være for å 

bygge opp menigheten, etter det som står i 1 Kor 12:11 og 14:26. 
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Mulige spørsmål til samtale 

- Hva mener dere er de viktigst årsakene til at vi ofte ikke ser 

alle nådegaver nevnt i 1 Kor 12:8-10 i bruk i menighetene i 

dag? 

- Får vi nok forkynnelse på Ånds-gavene? 

- Søker vi med iver etter nådegavene? 

- Hva er hovedmålet med bruken av nådegavene? 

- Etter hvilket prinsipp deler Ånden ut nådegavene? 

- Hvordan kan vi søke å bruke de nådegavene vi har fått? 

- Tittelen på boken er Ung, Moden Tro. Hvordan kan 

innholdet i dette kapittelet, basert på Bibelen, utvikle troen 

vår? 
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Egne notater 
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Kapittel 9 

Åndelig krigføring 

 

Innledning 

I de følgende kapitler har det blitt lagt en viktig grunnmur for hva vi 

allerede har fått gjennom Jesus. Og hvordan vi kan hjelpe hverandre å 

bli klar over disse sannhetene. Men det er flere aspekter rundt dette 

temaet. Og det er ikke minst å vite hvordan vi skal forsvare oss mot 

Djevelens angrep. «Tyven kommer bare for å stjele og myrde og 

ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.» Joh 10:10 

(NB88). Vi har faktisk en motstander. Mange kristne er tilsynelatende 

ikke klar nok over dette faktum. Hvorfor skal vi bry oss om Djevelen? 

Jesus har jo vunnet, og vi er jo beskyttet. Mitt svar på dette spørsmålet 

kommer senere i kapittelet. Min erfaring er at det er viktig å få ryddet 

unna alle hinder for et godt liv med Gud. Vi har med en ond, slagen 

fiende å gjøre. Men det er ikke bare Djevelen vi sloss mot: «For vi har 

ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot 

verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i 

himmelrommet.»  Ef 6:12 (NB88). I dette kapittelet skal jeg ut ifra 

Ordet legge ut om Guds fulle rustning, slik den er beskrevet i Ef 6:12-

18. 
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Guds fulle rustning 

«10 For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft! 11 Ta på dere 

Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige 

angrep. 12 For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, 

mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens 

åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere 

kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha 

overvunnet alt. 14 Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og 

vær iført rettferdighetens brynje. 15 Ha som sko på føttene den 

beredskap som fredens evangelium gir. 16 Grip framfor alt troens skjold, 

som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. 17 Ta frelsens 

hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Be til enhver tid i Ånden 

med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i 

bønn for alle de hellige,» Ef 6:10-18 (NB88).  

Guds rustning består av altså av følgende deler, som beskrives kort 

under: 

1) Sannhetens belte (v. 14): Holder rustningen fra å flagre 

omkring. Jesus er selve sannheten. Prøv å se deg selv i alle deler 

av rustningen.  

2) Rettferdighetens brynje (v. 14): Beskytter de vitale organene i 

overkroppen. Jesu rettferdighet tilregnes oss og beskytter oss 

mot Satans angrep. Prøv å se deg selv i alle deler av rustningen.                          
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3) Sko på føttene (v. 15): Beskytter mot hardt og skarpt underlag. 

Vi beveger oss bokstavelig talt i Evangeliets kraft, slik sko 

beskytter føttene og gjør veien lettere å gå. Prøv å se deg selv i 

alle deler av rustningen.  

4) Troens skjold (v. 16): Beskytter hele kroppen mot Satans 

«brennende piler», som kan være alle typer angrep fienden vil 

forsøke å ramme oss med. Det er troen på Jesus og Hans Ord 

som hindrer Satan i å kunne treffe noen steder på kroppen. Prøv 

å se deg selv i alle deler av rustningen.  

5) Frelsens hjelm (v. 17): Det å vite at vi er frelst vil beskytte 

tankene våre mot åndelige angrep. På samme måte som en hjelm 

er laget for å hindre hodeskade, vil frelsens hjelm beskytte våre 

tanker. Prøv å se deg selv i alle deler av rustningen.     

6) Åndens sverd (v.17): Det eneste angrepsvåpenet i rustningen. 

Guds ord er levende, virksomt og skarpere enn noe tveegget 

sverd (Hebr 4:12). Vi skal bruke Guds Ord i vår krigføring mot 

Fienden. Prøv å se deg selv i alle deler av rustningen. 

7) Be til enhver tid i Ånden (v. 18): Det er i bønn skal vi operere i 

Guds fulle rustning, som er en overordnet funksjon. Å be til 

enhver tid i Ånden hjelper oss til å holde fokus på Frelseren. «Et 

rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning», siste del 

av Jak 5:16 (NB88). Uten å be i Ånden til enhver tid, vil vi ha 

vanskeligere for å oppfylle i rustningens hensikt. Prøv å se deg 

selv i alle deler av rustningen. 
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«Dette var da veldig kort om rustningen», vil noen kanskje si. Det vi 

først og fremst trenger å vite, er følgende: Vi har allerede fått det vi 

trenger for å ta på oss Guds fulle rustning. Det er fort gjort å henge seg 

opp i navnene på de ulike delene. Men vi må ikke glemme at rustningen 

består som en helhet av de individuelle delene. Igjen ser vi hvor viktig 

det er å vite hva vi allerede har tilgjengelig i Jesus. Dette er årsaken til 

at jeg har lagt så stor vekt på nettopp dette tidlig i boken. Dessuten 

hjelper det iallfall meg å visualisere meg selv i Guds fulle rustning. Det 

er derfor jeg har skrevet under hvert punkt: «Prøv å se deg selv i alle 

deler av rustningen». For flere år siden stormet det voldsomt i livet mitt 

og i familien. Da jeg var presset inntil det ytterste, fikk jeg et syn. Synet 

var like virkelig som om jeg så det på direkten. I årevis hadde jeg bedt 

om mer visdom på dette som hadde med Guds fulle rustning å gjøre. 

Jeg ønsket å forstå hva det ville si å bli stående etter å ha overvinne alt, 

som Ef 6:13 beskriver. Synet beskrives slik (deler er kun ment for meg, 

og kan ikke tas med i denne settingen): 

Jeg så meg selv i Guds fulle rustning, stående med et løftet sverd 

(Åndens sverd, Ordet) i høyre hånd på en høyde. Jeg stirret forundret 

rundt meg. Mange steder så jeg småsår og skrammer. Men det var 

ingenting sammenliknet med hva jeg så rundt meg. Så langt jeg kunne 

se i alle retninger, lå fiendens hær most på bakken. Umiddelbart visste 

jeg at slaget var vunnet ved å bruke Guds fulle rustning. Og at det ikke 

var ved egen kraft slaget var vunnet, men i kraft av Ordet. Opplevelsen 
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av fred var overveldende. Så løftet jeg blikket mot himmelen i takk, og 

så ble jeg løftet opp.  

Det er dette alt handler om: Å ha Jesus som frelser, og å gå på hva 

Ordet forkynner oss. I synet så jeg hvor viktig det er å være kledd i 

Guds fulle rustning til enhver tid. Det er ikke noe vi tar av oss sår vi 

sover. Jeg ser det for meg slik: Jeg har lenket meg fast i Guds fulle 

rustning. Den tas aldri av. Og jeg grunner på versene i Ef 6:14-18, 

sammen med mange andre av Guds løfter, natt og dag. Jeg har levd i og 

fungert i rustningen i lang, lang tid. Det er lett å feile, og å glemme 

løftene. Men jeg velger alltid, som kong David, å styrke meg i Gud: 

«Og selv kom David i stor nød, for folket sa at de ville steine ham, så 

harme og sorgfulle var de alle sammen for sine sønners og sine døtres 

skyld. Men David søkte styrke hos Herren sin Gud.» 1Sam 30:6 

(NB88). Hvordan kan vi best gjøre nettopp dette? Ved å holde seg til 

Guds Ord. Det er i Bibelen vi lærer Gud å kjenne. Gud har 

bruksmanualen på oss og på Hans vilje for oss i Ordet.  

Nå vet vi at vi allerede har Guds fulle rustning tilgjengelig. Nå skal vi 

skifte fokus til hvordan vi bruker den i krig. 
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Ikke la deg skremme av motstand. Stå fast på Ordet 

Vi som kristne blir farligere for Djevelen når vi velger å stå på Ordet, 

koste hva det koste vil. Det er når vi sier til Gud: «Her er jeg, bruk meg 

slik du vil, Herre» at vi virkelig blir en trussel for fienden. Mange 

kristne jeg har snakket med blir sjokkert over motstanden de 

umiddelbart møter etter at de har gitt dette løftet til Gud. Forvirret spør 

de meg: «Hvorfor ble alt mye tøffere etter at jeg gav dette løftet til 

Gud? Jeg trodde jo at Gud leder til fred». Av egen erfaring kan jeg gi 

følgende svar: «Du møter motstand fordi du har tatt et endelig valg. Nå 

er du en trussel for Djevelen. Han vil forsøke å stoppe deg. Husk på 

følgende: Lev i Guds fulle rustning, stol på Guds Ord og tal ut hva 

Ordet sier i de ulike situasjonene du står oppi».  

Fra så lenge jeg kan huske har jeg tatt et endelig valg om å følge Jesus, 

koste hva det koste vil. Og det har allerede kostet meg alt. Gjennom 

hele barneskolen ble jeg brutalt og nådeløst mobbet bare fordi jeg var 

en kristen. Mobbingen var så grov at det ikke passer seg å beskrive det i 

denne boken. Men det holder å si at det kunne kostet meg livet. 

Mobbingen har fortsatt helt til voksen alder. Etter at jeg har gitt ut flere 

kristne bøker, har det til og med gått over til grove trusler og hets. 

Da jeg var liten, var det ingen i menighetssammenheng som kunne 

forklare meg at det var Djevelen som forsøkte å kvele troen min. Jeg 

innstilte meg på et hardt liv, og bet tennene sammen. Det var først etter 

at jeg hadde blitt voksen at jeg begynte å høre forkynnelse om 
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forfølgelse og om Guds fulle rustning. Og da begynte brikkene å falle 

på plass. Ånden åpenbarte Ordet for meg, og trøstet meg. Gjennom en 

periode kjente jeg at Ånden forklarte meg dette: 

1) Jeg hadde blitt båret av Jesus hele tiden. 

2) Forfølgelsen kom like tidlig som jeg tok et bevisst valg om å 

følge Jesus, uansett kostnad.  

3) Alle deler av Guds fulle rustning er viktige.  

4) Du skal ikke ta den av og på.  

5) Du skal leve i den, fungere i den og aldri ta den av.  

6) Den er din. Du har alt fått den.  

7) Du er allerede beskyttet i den.  

8) Fienden vil forsøke å narre deg til å tro at du ikke alt har fått 

rustningen.  

9) «Stå ham (Satan, mitt innskudd) fast i troen, så skal han flykte 

fra deg!» Jak 4:7 (NB88). 

10) Bruk rustningen i frimodighet. Den er ikke til pynt. 

Det var da jeg endelig forstod en viktig sannhet: Djevelen er ikke så 

mektig som jeg hadde trodd. Han er bare en slagen fiende. Alt han kan 

gjøre, er å forsøke å bedra oss. Det er faktisk vi som må gi fienden rom 

i livene våre for at han kan skade oss. Ved løgn, bedrag og ved å så tvil 

om Ordet, vil Djevelen forsøke å lokke oss bort fra Guds løfter. Guds 

fulle rustning beskytter alle deler av vår kropp og sjel. Jeg hadde holdt 

ut tøff forfølgelse for Ordets skyld. Men det var bare ved Guds kraft, og 
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ved å holde meg til Ordet, at jeg hadde kommet gjennom forfølgelsen. 

Tidligere hadde jeg tenkt at «Satan er veldig effektiv i sin ondskap. Er 

han like effektiv som Gud, tro?». Men fienden er ikke i nærheten av 

Guds kvalifikasjoner. Han har aldri gjort noe perfekt etter at han syndet 

og ble dømt av Gud. Mange ting kan forsøke å skremme oss bort fra å 

følge Gud. Satan kjenner dine svakheter (flertall, for vi har mange). Og 

han vil forsøke å så inn tvil, mismot, uro, følelse av at du ikke er verdig 

og så videre og så videre. Måten vi overvinner Satan på, er ved å holde 

oss til Guds Ord. Hvordan vet jeg dette? Les følgende vers: «3 Og 

fristeren kom til ham og sa: Er du Guds Sønn, så si at disse steiner skal 

bli til brød! 4 Men Jesus svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket lever 

ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. 5 Da tok 

djevelen ham med seg til den hellige stad og stilte ham på templets 

tinde. 6 Og han sier til ham: Er du Guds Sønn, så kast deg ned! For det 

står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære 

deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein. 7 Jesus 

sa til ham: Det står også skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud. 

8 Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham 

alle verdens riker og deres herlighet. 9 Og han sa til ham: Alt dette vil 

jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg. 10 Da sa Jesus til ham: 

Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, 

og ham alene skal du tjene. 11 Da forlot djevelen ham, og se, engler kom 

og tjente ham.» Matt 4:3-11 (NB88, understrekning gjort av meg). 
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Jesus parerte Satans fristelser ved å sitere Guds Ord. Det er nøyaktig 

slik vi også må gjøre når vi kjenner at Satan forsøker å friste oss, gjøre 

oss mismodige, gi oss følelsen av at vi ikke kan motstå trangen til å 

synde og så videre. Sliter du med forfølgelse eller fristelser? Tenk på 

versene om Guds fulle rustning, siter Ordet for deg selv om og om 

igjen. Sliter du med sykdom? Gjør Bibel-vers om helbredelse til dine 

vers. Tenk på dem natt og dag, tro på dem, se for deg at du skal bli 

frisk. Dette gjelder på alle områder. Ta Ordet på alvor og si: Dette 

gjelder meg. Jeg har fått disse løftene. «Derfor sier jeg dere: Alt dere 

ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere.» 

Mark 11:24 (NB88). Vi må tro på at vi har Guds fulle rustning, at Satan 

er overvunnet ved Jesu blod, og at vi har alt tilgjengelig i Ordet i Jesus 

Kristus.  

«Bla, bla, masse ord. Det finnes ingen Satan eller demoner som kan 

plage oss lengre», sier dessverre mange troende og ikke-troende. 

«Beklager, men du er for sent ute til å overbevise meg om dette», svarer 

jeg da. Jeg har opplevd personlige angrep fra både Satan og fra 

demoner. Jeg har sett at demoner eksisterer med egne øyne. Det er ekte, 

men likevel falsk, vare. Gud er den vi skal frykte. Ikke fiendens leir. Jeg 

har kjempet imot dem med Guds Ord, og da må de flykte. Og, nei, jeg 

hadde ikke promille. Hva sier Bibelen vi skal gjøre når Djevelen 

kommer imot oss? «Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, 

så skal han fly fra dere.» Jak 4:7 (NB88).                                              
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Vi skal ydmyke oss under Gud, og stå Djevelen imot. Så skal han fly fra 

oss. Sier Bibelen oss noe om forfølgelse? Selvsagt. Her følger noen få 

eksempler: 

1) «Kom i hu det ord som jeg sa til dere: En tjener er ikke større 

enn sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. 

Har de holdt mitt ord, så skal de også holde deres.» Joh 15:20 

(NB88). 

2) «Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli 

forfulgt.» 2Tim 3:12 (NB88). 

3) «11 Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver 

allslags ondt på dere for min skyld. 12 Gled og fryd dere, for stor 

er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene 

før dere.» Matt 5:11-12 (NB88).  

4) «Ve dere når alle mennesker taler vel om dere, for det gjorde 

også deres fedre med de falske profeter!» Luk 6:26 (NB88). 

Alle som vil leve et Gudfryktig vers skal bli forfulgt. «Tusen takk, 

broder veldig inspirerende, lissom». Vær så god, broder eller søster. Jeg 

siterer bare et løfte fra Jesus selv. Vi må ikke være blinde for 

motgangen som vil møte oss. Jeg har selv nesten blitt satt ut av all 

motstand og forfølgelse jeg har møtt. Jesus bad oss om å heller glede 

oss når vi møter motgang for Hans skyld. Det har jeg fått nåde til. Er 

det derimot ingen motstand, søker jeg Gud om mitt liv er rett for Ham. 

Men det er likevel viktig å påpeke følgende: Ikke alt vi møter av 
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vanskeligheter er av det onde. I følgende avsnitt skal vi se nærmere på 

det. 

 

Vår tro skal bli prøvet 

Først vil jeg si at jeg er fullt overbevist om følgende: ««13 Ingen som 

blir fristet, må si: Det er Gud som frister meg! For Gud blir ikke fristet 

av det onde, og selv frister han ingen. 14 Men enhver som blir fristet, 

dras og lokkes av sin egen lyst.» Jak 1:13-14 (NB88). Gud er ikke 

kilden til fristelse. «Hva betyr da 1 Kor 12:13?», kan noen kanskje si. 

La oss lese nettopp dette verset: «Dere har ikke møtt noen fristelse som 

mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli 

fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at 

dere kan tåle den.» 1Kor 10:13 (NB88). Disse to versene må leses i 

kontekst. Ellers kommer vi mildt sagt ut på viddene. Jak 1:13-14 viser 

oss at Gud ikke frister noen, det er vi som lokkes av vår egen lyst. 1 Kor 

12:13fullendes» Jak 1:13-14 ved å påpeke dette: Gud lover at vi ikke 

skal fristes over vår egen evne, selv om fristelsen ikke kommer fra 

Ham, men fra oss. For en godhet Gud er ikke kilden til fristelse. 

Personlig tror jeg at Gud kan bruke alt til det gode, dersom vi tjener 

Ham. Men vi må skille mellom hvor fristelse og prøvelse kommer fra. 

Om Gud velger å bruke en fristelse som vi selv påfører oss, til å lære 

oss noe, er nok mulig. Men vi kan ikke tillate oss å blande motivene og 

begrepene her. 
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Nå som dette er avklart, kan vi gå videre. I Ordet står det at vår tro skal 

prøves:  

- «Se, jeg renser deg, men ikke som sølv. Jeg prøver deg i 

lidelsens ovn.» Jes 48:10 (NB88).  

- «Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer 

kostbar enn det forgjengelige gull – som jo lutres ved ild – 

skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi 

åpenbarelse.» 1Pet 1:7 (NB88).  

- «Mine kjære! Undre dere ikke over den ild som kommer over 

dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte 

dere.» 1Pet 4:12 (NB88).  

Gud prøver vår tro. Hvordan dette skjer, er det bare Gud som vet. Og 

kanskje de som opplever det? Årsaken til at dette er viktig å få frem, er 

at vi ikke skal lete etter Djevelen i enhver skygge. Og la oss vente alt 

godt fra Gud: «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, 

fra lysenes Far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge.» 

Jak 1:17 (NB88).  La oss stole fullt og helt på troens opphavsmann og 

fullender, Jesus. Da kan vi vandre i tro og tillit til Frelseren, iført Guds 

fulle rustning, som vi bruker i tro, takk og bønn. 
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Mulige spørsmål til samtale 

- Når vi vet at vi allerede har Guds fulle rustning tilgjengelig, 

hva er det som kan hindre oss i å bruke den? 

- Har vi nok forkynnelse på dette området i menighetene våre? 

- Hva er forskjellen på forfølgelse, fristelse og prøvelse? 

- Tittelen på boken er Ung, Moden Tro. Hvordan kan 

innholdet i dette kapittelet, basert på Bibelen, utvikle troen 

vår? 
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Egne notater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



158 
 

Kapittel 10 

Et virksomt, voksende kristenliv 

 

Innledning 

I det nest siste kapittelet i boken opplever jeg det er riktig å på nytt rette 

fokuset mot tittelen på boken: «Ung, Moden Tro. 101 til et rikere liv 

med Gud». Hvordan kan dette la seg gjøre? Ved å få vite mer om hva vi 

allerede har tilgjengelig i Jesus. Vi kan kombinere fordelene med en 

ung, sterk tro med en moden, erfaren tro. Men alt avhenger av at vi er 

overgitt til Jesus, og lar oss lede av hva Ordet sier. Dersom vi ikke vet 

hva vi allerede har i Jesus, vil vår tro på Guds løfter forbli svak. 

I naturen er det en lov som sier at «hvis du ikke vokser, er du i dvale 

eller så er du død». Vi som frelste er kalt til å vokse i troen på Gud, og 

til å bære frukter av vårt liv med Gud. Dette trenger vi alle en levende 

menighet for å få til.  
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Vi er kalt til å delta i en menighet  

I Norge er vi som kristne veldige privilegerte. De fleste av oss møter 

ikke forfølgelse for å gå i en menighet. I kapittel 8 (Nådegavene), ble 

det sitert fra 1 Kor 12:12-27. Her betegner Paulus menigheten som et 

legeme, hvor vi er de ulike lemmene. Vi får ulike gaver fra Ånden, slik 

at menigheten skal bli oppbygget. Menigheten karakteriseres altså som 

et legeme, en kropp. Dette er et godt bilde på hvordan situasjonen 

faktisk skal være i enhver menighet. Jeg sier skal være, men dessverre 

er det ikke alltid slik. Fordi det ikke finnes perfekte mennesker, finnes 

heller ikke den perfekte menigheten. Det er vår ånd som blir født på ny, 

når du tar imot Jesus som vår Frelser, som er perfekt. Vi som menighet 

kalles også Jesu brud, se Joh 3:29, Åp 21:9 og Åp 22:17. Og da ser en 

kanskje enda klarere at vi som menighet også blir sammenliknet med et 

legeme?  

Her følger noen viktige Bibel-sitater om menighet og deltagelse: 

- «Alt la han under hans føtter, og gav ham som hode over 

alle ting til menigheten.» Ef 1:22 (NB88). Paulus forklarer at 

Gud har satt Jesus som hode over menigheten. 

- «Og han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er 

opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal 

være den fremste.» Kol 1:18 (NB88). Menighetsliv er noe vi 

skal ta på største alvor. Jesus er hodet, vi er legemet, og vi 
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skal være en del av dette legemet. Det er en ordning villet og 

innsatt av Gud, se Ef 1:22 over. 

- «Mine brødre! Dere som tror på vår Herre Jesus Kristus, 

herlighetens Herre, må ikke samtidig gjøre forskjell på 

folk!» Jak 2:1 (NB88). I versene 2-9 følger blant annet et 

eksempel på at en ikke skal forskjellsbehandle mennesker i 

menighetene våre. 

- «og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik 

noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så 

meget mer som dere ser at dagen nærmer seg.» Heb 10:25 

(NB88).  Oppfordringen er klar: Delta i menighetslivet. 

- «…Fra ham er det jo legemet vokser Guds vekst, hjulpet og 

holdt sammen av alle bånd og ledd.», siste del av Kol 2:19 

(NB88). Ved Jesus vokser legemet, menigheten, Guds vekst. 

Vi er kalt til å vokse i menighetslivet. 

- «I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et 

hellig tempel i Herren.» Ef 2:21 (NB88). Det er i Jesus at 

menigheten, eller bygningen, sammenføyes og vokser. 

- «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i 

dere?» 1Kor 3:16 (NB88). Vi som frelste må også vite at vi 

er Guds tempel fordi Den Hellige Ånd bor i oss.  

- «Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den 

Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? 

Dere tilhører ikke lenger dere selv.» 1Kor 6:19 (NB88). Vi 
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tilhører Jesus, som er hodet for menigheten. Derfor skal vi 

også tjene Frelseren og hverandre i et menighetsfellesskap. 

- «4 For på ett legeme har vi mange lemmer, men ikke alle 

lemmer har samme gjerning. 5 Slik er vi også ett legeme i 

Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hverandres 

lemmer. 6 Alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike 

nådegaver. Om noen har profetisk gave, skal han bruke den 

i samsvar med troen. 7 La den som har en tjeneste, ta vare på 

tjenesten. Den som er lærer, må ta vare på lærdommen, 

8 den som formaner, på formaningen. Den som deler ut 

gaver, må gjøre det med redelig sinn. Den som er 

forstander, må være det med iver. Den som øver 

barmhjertighet, må gjøre det med glede. 9 La kjærligheten 

være uten hykleri! Avsky det onde, hold fast ved det gode. 

10 Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! 

Kappes om å hedre hverandre! 11 Vær ikke lunkne i iveren! 

Vær brennende i ånden, tjen Herren! 12 Vær glade i håpet, 

tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen! 13 Kom de 

hellige til hjelp i deres nød. Legg vinn på gjestfrihet!» Rom 

12:4-13 (NB88). Her skriver Paulus blant annet at den som 

har fått nådegaver, skal få slippe til i menigheten. 

Mange andre vers kunne blitt tatt med i denne settingen. Disse versene 

er tatt med for å vise at vi er en del av Jesu legeme. Og for å få frem at 
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dette gir plikter og ansvar. Vi skal ikke holde oss borte fra 

menighetslivet, men delta i vekst og liv som menighetssamfunnet gir. 

 

Hvordan ble de første menighetene organisert? 

Starten av den første menighet ser vi beskrevet i Apostlenes Gjerninger:     

«42 De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved 

brødsbrytelsen og ved bønnene. 43 Og det kom frykt over hver sjel, og 

mange under og tegn ble gjort ved apostlene. 44 Alle de troende holdt 

sammen og hadde alt felles. 45 De begynte å selge eiendeler og gods, og 

delte ut til alle etter som enhver trengte det. 46 Hver dag kom de trofast 

og med ett sinn sammen i templet, og i hjemmene brøt de brødet, og 

holdt måltid med fryd og hjertets enfold. 47 De lovet Gud og var velsett 

av hele folket. Og Herren la hver dag dem som ble frelst, til 

menigheten.» Apg 2:42-47 (NB88). De frelste samlet seg i tempelet i 

Jerusalem og i hjemmene. De delte at de eide. Og de møttes trofast hver 

dag. Nå vet vi jo at forfølgelse spredte mange av de frelste på et litt 

senere tidspunkt. Men det er spennende å se hvor sammensveiset og 

trofaste de var mot hverandre. I Apg 6:1-4 leser vi følgende: «1 På 

denne tid, da tallet på disipler stadig økte, begynte de gresktalende 

jøder å knurre mot de hebraisktalende over at deres enker ble tilsidesatt 

ved den daglige utdeling. 2 Da kalte de tolv hele disippelskaren sammen 

og sa: Det er ikke rett at vi forlater Guds ord for å tjene ved bordene. 

3 Brødre, velg derfor ut blant dere sju menn, som har godt vitnesbyrd og 
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er fylt av Ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven. 4 Men vi 

vil holde ved i bønnen og Ordets tjeneste.» Apg 6:1-4 (NB88). Her ser 

vi de første tegn til administrative utfordringer i menigheten. 7 menn 

ble utvalgt for å ta seg av praktisk arbeid, som noen kaller diakonal 

tjeneste. I en menighet er det bruk for at alle nådegavene i 1 Kor 12 og 

14 kommer i funksjon. Men det er ikke bare disse som trengs for å drive 

en menighet. Vi trenger folk til å vaske, rydde, lage mat og drikke, og 

ellers til alle andre tenkelige praktiske gjøremål. Alt dette kan vi ære 

Gud med, og på denne måten også tjene menigheten vår. Selv har jeg 

alltid vært med på kjøkkenet, vasket gulv, eller deltatt i andre praktiske 

gjøremål. Det er ikke disse oppgavene som er mitt kall, men jeg har 

med glede bidratt til menighetens beste. I Apg 6:1-4 ser vi et veldig 

viktig prinsipp som demonstreres: Det er menighetenes ledelse som er 

ansvarlig for å delegere ansvar og oppdrag til medlemmene. Gjennom 

nærmere 35 år har jeg med egne øyne sett ledere i menigheter som sliter 

seg fullstendig ut ved å påta alt som finnes av oppgaver i menigheten. 

Og som et uunngåelig resultat av dette, blir det mindre tid til 

forkynnelsen av Ordet. Selv som liten spurte jeg flere ganger følgende 

spørsmål: «Hvorfor kan ikke ledelsen bare spørre andre om å hjelpe 

seg? Finnes det ingen som vil hjelpe dem?». Det finnes sikkert mange 

årsaker til at det fortsatt er slik. Og jeg ønsker ikke å bruke tid på å 

spekulere i mulige årsaker.  
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Svigerfaren til Moses, Jetro, anbefalte ham å delegere ut ansvar til 

troverdige og Gudfryktige menn da han så at byrden ved å lede Israels 

folk var stor, se 2 Mos 18:14-27. Og Moses hørte på sin svigerfar Jetro i 

dette. Dersom vi hadde brukt det Bibelske prinsipp om å delegere 

ansvar til Gudfryktige mennesker i menighetene, ville flere problemer 

kunne blitt løst. Noen få nevnes under: 

- Det blir mindre risiko for å slite ut seg selv, sin egen familie 

eller andre rundt en. 

- Medlemmer i menigheten som ønsker å tjene kan få 

muligheten til å bidra. Ledelsen, eller de som har fått 

delegert ansvaret, må selvsagt tilpasse i hvert enkelt tilfelle. 

- Opplevelsen av å få lov til å delta i menighetslivet gir økt 

grad av tilhørighet.  

- Menigheten som helhet vil i større grad bli mer veldrevet.  

- Dette gir mer overskudd og tid til å innlemme nye 

medlemmer, samt andre tjenester menigheten må fokusere 

på.  

Det settes også krav til det som Bibelen kaller for menighetstjenere: 

«12 En menighetstjener skal være én kvinnes mann, oppdra sine barn og 

styre sitt hus på en god måte. 13 For de som har vært gode 

menighetstjenere, får selv en aktet stilling og stor frimodighet i troen på 

Kristus Jesus.» 1Tim 3:12-13.  
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I kapittel 8 så vi hvordan rekkefølgen av utrustninger i menighetene ble 

beskrevet. I 1 Kor 12:28 leser vi: «28 Og Gud satte i menigheten først 

noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, dernest 

kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, 

og ulike slags tunger.». I Ef 4:11-12 leser vi om de fem-foldige 

tjenester: «Han er det som gav noen til apostler, noen til profeter, noen 

til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli 

gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme,» 

(NB88). En menighet kan ikke fungere etter Guds Ord hvis dette ikke er 

på plass. Det er umulig. Dette burde være helt grunnleggende. Dersom 

en menighet mangler disse tjenestene, vil medlemmene ikke kunne 

betjenes etter de Bibelske prinsipper. En annen tjeneste som også er 

viktig å få frem, er valg av eldste i enhver menighet:  

- «Og de valgte eldste for dem i hver menighet. Og etter bønn 

og faste overgav de dem til Herren, som de var kommet til 

tro på.» Apg 14:23 (NB88). Det skal utvelges eldste i hver 

eneste menighet. 

- «Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle ordne det som 

ennå stod igjen, og innsette eldste i hver by, slik jeg påla 

deg.» Tit 1:5 (NB88). Igjen ser vi at det skal være eldste i 

hver menighet.  

Det er svært strenge krav som settes til en eldste:  
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- «6 En eldste må være ulastelig, han må være én kvinnes 

mann og ha troende barn som ikke har ord på seg for 

utskeielser eller oppsetsighet. 7 For en tilsynsmann må være 

ulastelig som Guds husholder, ikke egenrådig, ikke bråsint, 

ikke drikkfeldig, ikke voldsom, ikke lysten etter ussel vinning. 

8 Han må være gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig, 

hellig, avholdende. 9 Han må holde fast ved det troverdige 

ord i samsvar med læren, slik at han kan være i stand til 

både å formane ut fra den sunne lære, og til å gjendrive dem 

som sier imot.» Tit 1:6-9 (NB88). 

- «1 Det er et troverdig ord: Om noen gjerne vil ha et 

tilsynsembete, så er det en god gjerning han har lyst til. 

2 Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes 

mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, dyktig til å lære 

andre, 3 ikke drikkfeldig, ikke voldsom, men mild, ikke 

stridslysten eller pengekjær. 4 Han må styre sitt hus godt og 

ha lydige barn med all ærbarhet. 5 Men den som ikke vet å 

styre sitt eget hus, hvordan kan han ha omsorg for Guds 

menighet? 6 Han må ikke være en nyomvendt, for at han ikke 

skal bli oppblåst og falle under djevelens dom. 7 Han må 

også ha godt vitnesbyrd fra dem som er utenfor, så han ikke 

skal bli til spott og bli fanget i djevelens snare.» 1Tim 3:1-7 

(NB88).  
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Konsekvensen av dette, er at det ikke er mange av oss som bør velges 

til eldste. Personlig tror jeg det er uvurderlig viktig at alle menigheter 

skal ha et eldsteråd som innsettes etter Bibelens spesifikasjoner. Da vil 

menigheten kunne ledes av mennesker som kjenner Guds Ord, og som 

kan styre i riktig retning etter Ordet. 

Andre viktige oppgaver i menighetene som jeg vil fremheve, er som 

følger: 

- Sjelesørger: Mennesker som hjelper og trøster andre i nød 

ved å anvende Guds Ord. Ofte er det mennesker som kalles 

åndelig modne. De har gjerne et langt liv med Gud bak seg 

og har erfart hans trofasthet i mange av livets utfordringer. 

Ordet sjelesorg finner vi ikke direkte i Det Nye Testamentet. 

Men omsorgen for hele mennesket som helhet finner vi 

beskrevet blant annet i 2Kor 11:2.  

- Åndelige fedre og mødre: Dette begrepet finnes ikke direkte 

i Bibelen, etter min kunnskap. Likevel er det et skrikende 

behov for troende, voksne mennesker med erfaring fra både 

Gudsliv og verdslig liv som kan hjelpe de unge som sliter 

med sine utfordringer. Jeg har selv sett dette store behovet i 

alle menigheter som jeg har deltatt i. «1 Men tal du slik det 

sømmer seg for den sunne lære: 2 Eldre menn skal være 

edruelige, verdige, sindige, sunne i troen, i kjærligheten, i 

tålmodigheten. 3 Likeså skal eldre kvinner i sin ferd opptre 
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slik som det sømmer seg for hellige. De skal ikke fare med 

sladder, heller ikke må de være henfalne til drikk, men de 

må være lærere i det gode, 4 slik at de kan lære de unge 

kvinnene til å elske sine menn og sine barn, 5 til å være 

sindige, rene, huslige, gode, lydige mot sine egne menn, for 

at Guds ord ikke skal bli spottet. 6 Likeså skal du formane de 

unge menn til å være sindige.» Tit 2:1-6 (NB88). Vi er kalt 

til å lære opp våre unge i våre hjem og i menighetene. Moses 

lærte opp Josva. Men vi ser ikke at Josva gjorde det samme. 

Konsekvensen er at Gudsfrykten forsvinner etter bare en 

enkelt generasjon som svikter i å lære opp den neste. 

Mange andre oppgaver kunne nevnes. Ledere til barnearbeid og Bibel-

lærere er gode eksempler. Det overordnede målet er likevel at 

menigheten, Jesu legeme, skal bygges opp og utrustes slik Ånden selv 

ønsker. Og dersom en menighet skal kunne kalle seg selv en 

generasjonsmenighet, blir det desto strengere krav til at alle nådegaver 

og tjenestegaver er til stede. For da må en kunne dokumentere at alle 

generasjoner har tilgang på opplæring i Ordet, slik at åndelig vekst er 

mulig. La oss ikke ta lett på Bibelens Ord om hvordan menighetslivet 

skal organiseres. For det er Bibelen som er manualen på driften av 

menighetene våre. 
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Hvordan vi kan unngå at menigheten blir uvriksom 

Det finnes en oppskrift på hvordan enhver menighet kan unngå å bli 

uvirksom, eller ineffektiv: «5 så legg nettopp derfor all vinn på at dere i 

troen viser dyd, og i dyden skjønnsomhet, 6 og i skjønnsomheten avhold, 

og i avholdet tålmodighet, og i tålmodigheten gudsfrykt, 7 og i 

gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til 

alle. 8 For når disse ting finnes hos dere og får vokse, viser de at dere 

ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus 

Kristus. 9 Men den som ikke har disse ting, han er nærsynt og blind, og 

har glemt renselsen fra sine gamle synder. 10 Vær derfor desto mer 

ivrige, brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast! For når dere 

gjør dette, skal dere aldri noen gang snuble, 11 for på denne måten skal 

det rikelig bli gitt dere inngang i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige 

rike.» 2Pet 1:5-11 (NB88). 

Her ser vi at troen står øverst. I troen må følgende skje: 

1) Tro må vises i dyd. 

2) Dyd må vises i skjønnsomhet. 

3) Skjønnsomhet må vises i avhold. 

4) Avhold må vises i tålmodighet. 

5) Tålmodighet må vises i Gudsfrykt. 

6) Gudsfrykt må vises i broderkjærlighet. 

7) Broderkjærlighet må vises i kjærlighet til alle. 
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Videre sier Peter at dersom dette ikke finnes hos oss i menigheten, vet 

vi ikke engang at vi allerede har fått tilgivelse fra syndene våre. Når vi 

lever i disse punktene, og samtidig gjør vårt kall og utvelgelse fast (2 

Pet 2:10), skal vi aldri snuble. Og så skal vi få inngang til himmelen. 

 

Avslutning 

Jeg håper at jeg har fått nåde til å formidle hvor viktig det er for oss 

kristne å være en del av Jesu legeme, menigheten, mens vi lever her på 

jorden. Dette er en ordning foreskrevet av Gud. En menighet som ikke 

følger de Bibelske prinsipper, vil etter min enkle oppfatning av Ordet få 

problemer som ikke hadde trengt å oppstå. Og disse prinsippene og de 

påfølgende tjenestene bør være på plass alt før oppstarten av 

menigheten begynner. Dersom noen av nådegavene eller tjenestene som 

nevnes i Bibelen mangler i en menighet, bør en søke å få disse på plass. 

Det tryggeste for oss er å følge Bibelens retningslinjer for den daglige 

drift av menighetene. 

Det er flere vanskelige spørsmål rundt temaet i dette kapittelet, som 

særlig har med kvinnenes rolle i menigheten å gjøre. Dette er stridstema 

som fort tar vekk det fokuset på hovedtemaet i dette og andre kapitler i 

boken. Som vanlig forholder jeg meg til følgende: Hva sier Bibelen om 

saken? Det Bibelen sier om en sak, er det jeg også mener (husk, vi lever 

i den Nytestamentlige pakt). Jeg er ikke redd for å stå for en bokstavelig 
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tolkning av Bibelen. Dessuten er jeg er ikke smart nok, eller har fått 

noen myndighet til, å sette meg selv over Guds Ord. Eller til å si noe 

annet enn det Bibelen sier. Til slutt ønsker jeg å sitere et par setninger 

fra tidligere i boken:  

«Denne boken har ikke til hensikt til å ta opp vanskelige tema bare for å 

ta dem opp. Likevel blir det relativt lett for den enkelte å finne ut hva 

jeg står for når jeg sier at jeg tar Bibelen bokstavelig». Personlig mener 

jeg at problemet ikke er at vi er uenige, men heller hvordan vi behandler 

hverandre. Til alle menn og kvinner: Jeg respekterer at du har en annen 

mening enn meg. La oss uansett ha fokus på å elske hverandre. 
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Mulige spørsmål til samtale 

- Hvorfor er det viktig for oss å være med i en fungerende 

menighet? 

- Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å finne vår plass i 

menigheten med tanke på tjeneste? 

- Kan vi hjelpe ledelsen i menigheten til å finne vår plass?  

- Er det nok som gjøres for å få dette til generelt sett? 

- Hvordan kan vi unngå at vi og menigheten vår ikke forblir 

uvirksomme? 

- Tittelen på boken er Ung, Moden Tro. Hvordan kan 

innholdet i dette kapittelet, basert på Bibelen, utvikle troen 

vår? 
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Egne notater 
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Kapittel 11 

Hvordan kombinere ung og moden tro 

 

Innledning 

Fra kapittel 2-10 har følgende spørsmål blitt gjentatt: «Tittelen på boken 

er Ung, Moden Tro. Hvordan kan innholdet i dette kapittelet, basert på 

Bibelen, utvikle troen vår?». Hensikten har vært at leseren skal kunne 

reflektere over innholdet i de aktuelle kapitlene opp mot Bibelens 

innhold, og mot det å utvikle troen. I dette kapittelet skal jeg forsøke å 

komme med et utdypende svar på dette spørsmålet.  

 

Gud behandler alle likt 

I boken har blant annet følgende blitt presisert: 

1) «For Gud gjør ikke forskjell på folk,» Rom 2:11 (NB88). 

2) «…Men en skal tenke sindig, i forhold til det mål av tro som 

Gud har tilmålt hver enkelt.» Rom 12:3 (NB88). Troen = gave. 

3) «Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den 

som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner 

dem som søker ham.» Heb 11:6 (NB88) 
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4) «Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, 

drar ham. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag.» Joh 6:44 

(NB88, understrekning gjort av meg). 

Konklusjonen blir som følger: 

- Gud Behandler alle likt. 

- Troen er en gave. 

- Vi kan ikke behage Gud uten tro til Ham. 

- Ingen kan komme til Gud på egen hånd. Gud drar oss til seg. 

Dersom vi aksepterer dette, vil vi aldri være i tvil om at Gud er 

rettferdig mot alle mennesker som søker Ham. Vi trenger å være smeltet 

sammen med disse sannhetene i Guds Ord før det kan bli til noen nytte 

for oss (se Hebr 4:2). Det er faktisk bare de sannheten fra Ordet vi 

kjenner til som kan sette oss fri.  

 

En rød tråd 

Her følger et sitat fra innledningen til denne boken: «En ung tro kan 

være både sterk og tillitsfull. Men den kan også være skjør, fordi den 

ikke har erfaring i å møte motstand, som forfølgelser eller andre 

uventede og vanskelige hendelser. En moden tro kan være basert på et 

langt liv i tillit til Jesus og Hans hjelp i alle livets faser. Likevel kan den 
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også være preget av dårlige erfaringer, som gjør den «svakere» enn en 

ung tro». 

Gjennom hele boken taler jeg like mye til meg selv om følgende: Vi må 

oppbygge oss på Ordet. Finnes det et konkret punkt som knytter 

sammen en ung og en moden tro? Personlig mener jeg svaret er et 

rungende ja. Hva er det vi tror på? Vi tror på Guds Ord. Det er dette 

som er nøkkelen. Dersom vi tror på Guds Ord slik det står skrevet, vil 

Gud oppfylle sine løfter til oss. Det er dette som knytter sammen en ung 

og en moden tro. Altså: Det er vår enkle og tillitsfulle tro på Guds løfter 

som er løsningen. Se bare Mark 11:24: «Derfor sier jeg dere: Alt dere 

ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere.» 

(NB88). «Det er vel sååå lett for deg å si», hører jeg det bli ropt ut 

mens jeg skriver. Mitt svar er at det har ikke vært enkelt for meg. Mitt 

vitnesbyrd er likevel at det fungerer. Jeg har aldri gjort noe perfekt. Ikke 

kommer jeg til å gjøre det på jorden heller. Men det er bare når jeg 

retter troen min, som jeg har fått fra Gud, tilbake til Ham i Jesu Navn at 

bønnesvarene kommer i større grad enn før. Hva mener jeg med i større 

grad? Jeg har sett at Gud har grepet inn og reddet dagen mange ganger 

selv om jeg ikke engang var i stand til å tro på grunn av alvorlig 

sykdom. Det kaller jeg nåde. En rød tråd gjennom boken har vært at jeg 

tar Guds Ord bokstavelig. Alt vi har å gå på, er Guds løfter til oss i 

Bibelen. Selvsagt kan den enkelte oppleve at de får løfte om konkrete 

ting fra Gud. Det er ikke det jeg snakker om nå. Vi må søke Gud og 
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Hans løfter og retningslinjer der Han er å finne: I Bibelen. Der er der vi 

først og fremst lærer Ham å kjenne. Ånden vil åpenbare Ordet for oss 

når vi ber i tro om visdom (Jak 1:5). Vi vil ikke få kjennskap til alle 

hemmeligheter i Bibelen. Men vi vil få det vi trenger. En kristen kan 

ikke basere livet med Gud på gåsehud-opplevelser som måtte inntreffe 

fra tid til annen. Vi må ikke bygge våre liv med Gud på følelser. De går 

opp og ned som bølger på et opprørt hav. «Men han må be i tro, uten å 

tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes 

av vinden.» Jak 1:6 (NB88). Videre leser vi i Heb 13:8: «Jesus Kristus 

er i går og i dag den samme, ja til evig tid.» (NB88). Vår Frelser er 

uforanderlig. Derfor må vi bygge våre liv med Ham basert på Ordet, og 

ikke på følelser. Og fordi Jesus er uforanderlig, er Ordet også 

uforanderlig.  

Det er helt bevisst at det utdypede svaret mitt på spørsmålet om hvordan 

kombinere en ung og moden tro kommer til sist i boken. Brødsmuler 

har blitt sådd ut, men det er også viktig at den enkelte skal få gjøre seg 

opp sin egen mening. 
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Konklusjon 

Troen er en Guds Gave. Vi kan ikke behage Gud uten å rette troen vår, 

som er en gave, tilbake mot Ham. Vår tro, enten den er ung eller 

gammel, må utelukkende baseres på Guds Ord. Ikke på følelser som 

svinger. Den Hellige Ånd vil åpenbare Ordet for oss når vi ber i tro. 
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Mulige spørsmål til samtale 

- Bibelen sier vi ikke kan behage Gud uten tro (Heb 11:6). 

Når vi nå vet at troen er en gave (Rom 12:3), hvorfor er det 

da så lett å tvile? 

- Hvorfor er det viktig å ikke basere våre liv med Gud på 

følelser? 
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Egne notater 
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Kapittel 12 

Hvordan takle Covid19-viruset? 

 

Innledning 

Dette temaet er så viktig at det må adresseres. Ikke av frykt, men av 

nødvendighet. Covid-19 viruset ble påvist i Wuhan-provionsen i Kina 

den 31.12.19. Mange kristne, og verden som helhet, lever nå i stor frykt 

for Covid-19, også kjent som «Koronaviruset». Som kristne må vi 

forholde oss til hva Bibelen har å si om om det å lyde sine respektive 

myndigheter i det landet en bor i. Situasjonen per medio mars 2020 har 

blitt uoversiktelig. I mars/april 2020, når dette skrives, opplever vi 

midlertidig nedstengning av skoler, barnehager, offentlige 

arrangementer og så videre. Gudstjenester/møter mange steder har også 

midlertidig opphørt. Som med alle ting her i livet er det viktig å ikke få 

panikk. Vis mye nestekjærlighet. Under presenteres noen råd for 

hvordan vi som frelste bør forholde seg til situasjonen Korona-viruset 

har påført samfunnet. Her presenteres tre viktige punkter som du 

trenger å vite noe om: 

 



184 
 

1) Adlyd norske helsemyndigheter, regjering eller andre statlige 

instanser. 

Norske helsemyndigheter er til for å beskytte den norske befolkning 

mot sykdom og følger av sykdom. Adlyd norske helsemyndigheters 

pålegg og råd. Det er både egoistisk og u-Bibelsk å ignorere pålegg 

eller råd som helsemyndighetene kommer med (selv om det i etterkant 

viste seg å ikke være optimalt). Se punkt 2) under. Selv om du tror at 

du ikke er smittet, kan du fortsatt være det. Og da kan du også smitte 

andre. Her gjelder den gylne regel i Matt 7:12. Følg med på siste nytt 

fra Folkehelseinstituttet, se link https://www.fhi.no/. Følg også hva 

andre statlige instanser som kommune, storting eller regjering måtte 

komme med. Særlig gjelder dette informasjon på nettsiden til den 

kommunen du måtte bo i.  

2) Det er Bibelsk korrekt å lyde myndighetene i landet hvor du bor 

«1Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg. 

For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes, er innsatt av 

Gud. 2Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot. 

Men de som står imot, skal få sin dom. 3For de som styrer, er ikke til 

skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør ondt. Vil du slippe 

å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den. 

4For den er Guds tjener, til gagn for deg. Men gjør du det som er ondt, 

da frykt! Den bærer jo ikke sverdet for ingenting. For den er Guds 
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tjener, en hevner til straff over den som gjør det onde. 5Derfor er det 

nødvendig å underordne seg, ikke bare av frykt for straffen, men også 

for samvittighetens skyld.» Rom 13:1-5 (NB88). Alle i det norske 

samfunn som er i stand til det, må være med på å forhindre at smitten 

fra Covid-19 viruset sprer seg uforhindret. Alle som kan må bidra. Vi 

som kristne burde være i fronten av dette arbeidet. Ikke minst fordi 

Bibelen har klare retningslinjer for hvordan man skal forholde seg til 

myndighetene som er satt over oss. 

3) Jesus sa mange ganger «frykt ikke».  

Følgende steder i det Nye Testamentet sier Jesus «frykt ikke»: Matt 

10:28, 14:27, 17:7, 28:25, 28:10, Mark 5:36, 6:50, Luk 5:10, 8:50, 12:4, 

12:32, Joh 6:20, 14:27, Apg 18:9, Åp 1:17 og 2:10. Det er Gud vi skal 

frykte. Ikke som i panikk og angst, men i tillit og trygghet. Herren vil at 

alle skal være friske. Selv om langt fra alle faktisk er friske, betyr ikke 

det at Guds Ord ikke gjelder. På ingen måte. Men vi må fortsatt velge å 

underordne oss Guds Ord for å kunne gripe løftene. For grundig 

utleggelse om helbredelse (og mange andre viktige tema) kan du laste 

gratis ned boken «Ung, Moden Tro» på linken 

https://www.gratisbok.no. Har du fortsatt problemer med frykt eller 

uro, anbefaler jeg at du tar kontakt med ledelsen i menigheten din. De 

er der for å hjelpe deg. Det kan også være en person som du stoler på. 

La oss huske å ta vare på hverandre.Til mine søsken i troen: Vær ved 

godt mot! Jesus sa at pest skulle forekomme mange steder i endens tid, 

https://www.gratisbok.no/
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Luk 21:11. Dette er «fødselsveer». Men Jesus kommer ikke med det 

samme. Først må bortrykkelsen skje. Og bortrykkelsen er ikke det 

samme som Jesu andre komme. Hele verden er rammet av 

koronaviruset per mars 2020. Derfor kan det kan trygt sies at det er pest 

mange steder som i Luk 21:11. Vi som er frelst er ikke bestemt for 

vrede, Jes 57:1, Ord 11:8, Joh 5:24, Rom 5:9, 1 Tess 1:10, 1 Tess 5:9, 2 

Pet 2:7, 2 Pet 2:9 og Åp 3:10. Vi skal ikke gjennomgå trengselen på 

syv år i endetiden. Når vi ser tegnene skje som Jesus snakker om i Matt 

24, Mark 13 og Luk 21, bør vi følge Jesu råd: «Men når dette begynner 

å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til.» 

Luk 21:28 (MB88). For mer informasjon om temaet endetiden, last ned 

boken "Bruden som bare forsvant" gratis på linken 

https://www.Gratisbok.no. 
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Mulige spørsmål til samtale 

- Hvordan bør vi forholde oss til norske helsemyndigheter 

under Covid19-pandemien? 

- Hvorfor er det viktig å lytte til Jesu ord om å ikke frykte? 
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Egne notater 
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Appendix I 

 

En oppfordring til egne Bibelstudier 

 

Helt fra jeg selv var omtrent 7 år gammel, har jeg studert Bibelen. 

Særlig alt som hadde med Jesu verk for oss på Golgata og om endetiden 

har vært (og blir bare mer og mer) spennende. Jeg vil komme med 

følgende påstand: Det er forskjell på å lese Guds Ord og å grundig 

STUDERE Guds Ord. «Jaha? Hva er lissom forskjellen?», kan en da 

spørre seg. Min erfaring er at det kan ligge så mye mere i Guds Ord enn 

det som først synes å stå der. Et Bibel-vers som en kan på rams, kan 

fortsatt romme nye dybder hver gang en leser det. I de første årene leste 

jeg Bibelen fra A-Å gang på gang. Men jeg fikk ikke så mye utbytte av 

det ved bare å lese Guds Ord som en vanlig bok. 

For eksempel: Ef 6:11-18:                    

«11Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot 

djevelens listige angrep. 12 For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men 

mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, 

mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor Guds fulle 

rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående 

etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da ombundet med sannhetens belte om 
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livet og vær iført rettferdighetens brynje. 15 Ha som sko på føttene den 

beredskap som fredens evangelium gir. 16 Grip framfor alt troens skjold, 

som dere kan slokke alle den ondes brennende piler med. 17 Ta frelsens 

hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Be til enhver tid i Ånden 

med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i 

bønn for alle de hellige,» (NB88). 

Her nevnes det opp følgende deler av Guds fulle rustning (kapittel 13):  

1) Sannhetens belte: Holder klærne fra å flagre omkring. Jesus er selve 

sannheten.                                         

2) Rettferdighetens brynje: Beskytter de vitale organene i overkroppen. 

Jesu rettferdighet tilregnes oss og beskytter oss mot Satans angrep.                          

3) Sko på føttene: Beskytter mot hardt og skarpt underlag. Vi beveger 

oss bokstavelig talt i Evangeliets kraft, slik sko beskytter føttene og gjør 

veien lettere å gå.                          

4) Troens skjold: Beskytter hele kroppen mot Satans brennende piler, 

som kan være alle typer angrep fienden vil forsøke å ramme oss med. 

Det er troen på Jesus og Hans Ord som hindrer Satan i å kunne treffe 

noen steder på kroppen.                          

5) Frelsens hjelm: Det å vite at vi er frelst vil beskytter tankene våre 

mot åndelige angrep. På samme måte som en hjelm er laget for å hindre 

hodeskade, vil frelsens hjelm beskytte våre tanker og vår sjel.                

6) Åndens sverd: Det eneste angrepsvåpenet i rustningen. Guds ord er 

levende, virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd (Hebr 4:12). Vi 
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skal bruke Guds Ord i vår krigføring mot Fienden.                         

7) Be til enhver tid i Ånden: Bønn er noe vi kontinuerlig skal gjøre, 

iført rustningen, slik jeg ser det. Bønn oljer rustningen. Vi skal leve i 

rustningen og i bønn. Bønn er relasjon til Gud, og måten vi skal 

forholde oss til Ham på. «Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og 

virkning», Jak 5:16. Det kan være uenighet om hvordan en skal tolke de 

ulike delene av rustningen i Ef 6:11-18, og om bønn (punkt 7 over) er 

en del av rustningen eller ikke. Det er ikke poenget. Etter mange år med 

bønn rundt hva de ulike delene i rustningen betydde, så forstod jeg noe 

til slutt. Ved egen intelligens? Selvsagt ikke Jeg bad til slutt noe slik 

som dette: «Gud, jeg ser bare ulike deler av en rustning. Jeg skjønner 

ikke hva jeg skal trekke ut av disse versene». Og da opplevde jeg at 

Ånden svarte meg, gjennom flere runder av åpenbaring:  

1) Alle deler av rustningen er viktige.  

2) Du skal ikke ta den av og på.  

3) Du skal leve i den, fungere i den og aldri ta den av.  

4) Den er din. Du har alt fått den.  

5) Du er allerede beskyttet i den.  

6) Fienden vil forsøke å narre deg til å tro at du ikke alt har fått 

rustningen.  

7) Stå ham (Satan, mitt innskudd) fast i troen, så skal han flykte fra 

deg (Jak 4:7). 

8) Bruk rustningen i frimodighet. Den er ikke til pynt. 
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Hvor i all verden vil jeg med dette? Jeg er overbevisst om at det å 

studere Guds Ord kan sammenliknes med en god fordøyeselsprosess: 

For å nyttiggjøre deg av alle næringsstoffene, trengs det tid til å fordøye 

maten, eller Guds Ord, grundig. Hva står det i Bibelen om det å søke 

Gud? I midterste del av 1 Krøn 28:9 leser vi: «For Herren ransaker alle 

hjerter og forstår alle menneskers tanker og råd. Dersom du søker ham, 

skal han la seg finne av deg.» (NB88). Og i midterste del av 2 Krøn 

15:2 leser vi: «Herren er med dere så sant dere er med ham. Dersom 

dere søker ham, så skal han la seg finne av dere.» (NB88). Dette er sant 

i både Det Nye- og Det Gamle Testamentet. Gud trenger seg ikke på 

oss. Han er en Gentleman som respekterer våre valg. Men i motsatt 

tilfelle, når vi aktivt søker Ham og ber om å få åpenbart hva Ordet sier, 

da vil Gud svare oss. Er dette et forsøk på å forkynne at vi må prestere 

noe for å få svar fra Gud? Selvsagt ikke. Alt vi trenger, er å be til Gud i 

tro om at Han vil hjelpe oss, men da uten å tvile (Jak 1:6). Alle har fått 

et mål av tro fra Gud (Rom 12:3) som en gave. Så da trenger vi ikke 

prestere noe, bare gå i tro på det Gud allerede har gitt oss. Vi må søke 

Gud, og han vil gi oss svar når vi trenger visdom til noe (Jak 1:5). Dette 

er bare et av mange eksempler jeg kan nevne på svar jeg har fått fra 

Gud om ting jeg ikke har klart å forstå ut ifra Bibelen på egenhånd.  

Et annet råd jeg ønsker å gi til den unge (eller eldre) leser, er et råd jeg 

selv fikk for mange år siden: Ta notater av dine Bibelstudier. Ha en 

egen hemmelig bok hvor du noterer ned åpenbaringer, hendelser eller 
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eureka-opplevelser. Og ikke glem å ta med bønnesvar i boken din. Da 

kan du lese om de bønnesvarene du har fått når de vonde dagene 

kommer. For de kommer. På denne måten vil du ikke klare å glemme 

Guds godhet mot deg.  

Til slutt: Les Bibelen og gjør deg opp din egen mening. Om du ikke har 

husket noe annet fra denne boken, så husk dette. 

 

Måtte dine Bibelstudier bli til velsignelse for deg. 
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Denne boken er for deg som ønsker å få mer innblikk i 

hva Gud allerede har gitt oss gjennom sin sønn Jesus 

Kristus. Det legges mye vekt på hva Bibelen sier om ulike 

aspekter om det å være troende. Målet er at vår tro skal 

kunne modnes. En ung tro kan være både sterk og skjør. 

En moden tro kan være erfaren, men også preget av 

dårlige erfaringer. Hvordan kan vi kombinere det beste 

fra begge deler? Boken er tilpasset Bibel-studier, enten 

gruppene kalles Bibel-grupper, celle-grupper eller 

connect-grupper. Etter hvert kapittel er det plass til egne 

notater. Det første kapittelet er skrevet til ære for de 

som måtte være ufrelste. Av egen erfaring vet jeg at det 

kan være mange saker som ufrelste lurer på, men som 

de kanskje ikke tør å spørre om. Gjennom hele boken 

legges det vekt på en bokstavelig tolkning av Bibelen: 

Det som står i Ordet er det vi skal forstå ut ifra Ordet. 

Boken passer for tenåringer og oppover. Velkommen til 

et spennende studie i Guds Ord og løfter. 

 


