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Jeg tror! 

Trosforsvar for unge kristne. 
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«8For 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 Frelseren for at jeg har fått kall til å 

skrive denne boken. Det er derfor forsiden på boken viser Jesus, løven 

av Juda. «Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt 

som er blitt til». Joh 1:3 (NB88). Takk, Jesus, for at jeg har fått krefter, 

tid og inspirasjon til å fullføre arbeidet. Takk til familien min også. Nok 

en gang takk til min beste venn Kjetil Thuen, for tålmodig å stille opp i 

samtaler om viktige tema i boken. Kallet til å starte arbeidet kom 

22.01.19. Da opplevde jeg Ånden ba meg om å begynne på denne 

boken. Det var med stor entusiasme at jeg umiddelbart begynte på 

arbeidet. 

Sjekk ut https://www.Gratisbok.no for masse gratis materiale på nett. 
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Innledning 

 

 

Denne boken har som tittel «Jeg tror! Trosforsvar for unge kristne». På 

fagspråket faller dette inn under begrepet apologetikk. Faktisk er 

apologetikk mer enn trosforsvar. Det er en systematisk måte å forsvare 

kristendommen som den sanne tro på. Som forfatter henvender jeg meg 

først til unge, kristne mennesker. Som ung er det ikke alltid særlig stilig 

å få høre at «sånn er sannheten, unge mann/dame». Jeg vet det. Jeg har 

opplevd det selv. Å oppdage livets sannheter er for mange noe de vil 

gjøre på egenhånd. De vil selv finne ut av hva som er rett for dem. Men 

det finnes unntak for oss som velger å tro på Jesus. I Bibelen finner vi 

den absolutte sannhet for alle livets områder. Guds Ord er evig og 

uforanderlig. Vi kan ikke forandre på det. Hva mener jeg? Å si noe 

annet enn det Guds Ord sier, eller å utelate/tillegge noe, er å forandre på 

det. Husk: Vi lever ikke under Moseloven. Jesus kjøpte oss fri fra 

forbannelsen under loven (se f.eks Heb 7:22 og 8:6). En disippel sitter 

under en lærer. Han/hun må ikke bare høre, men gjøre. For å bli en 

disippel av Jesus, må vi følge Ham i alt. Boken du nå leser er ikke et 

komplett studium i det å kunne forsvar sin kristne tro. Den er skrevet 

som et hjelpemiddel for å begynne en prosess for utvikling av 

trosforsvar. Det finnes faktisk informasjon i Bibelen om hvordan en 

skal kunne forsvare sin tro på Gud. Det er ofte i studietiden at mange 
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kristne opplever store utfordringer i sitt trosliv. Hvorfor? Fordi de møter 

mange påstander om vitenskap versus tro. «Alle vet jo at 

evolusjonsteorien er korrekt», er en klassiker, ikke minst i 

studiemiljøer. Men er dette tilfellet? Hva sier Bibelen? Og hvordan skal 

unge kristne kunne forklare hva de står for i Bibelen hvis ingen 

underviser dem? Både ung og gammel trenger hjelp til dette. Dessuten 

møter kanskje unge kristne fristelser, ensomhet, behov for tilhørighet i 

en studiefase/etableringsfase av livet. Har de lært det de trenger å vite 

hjemme eller i menigheten sin? Mange kristne barn vokser opp i et godt 

og beskyttet hjem. De går kanskje i en god menighet, og de har kristne 

venner. Mange er stolt av å tro på Jesus, Guds Sønn, som sin personlige 

frelser. Alt er fryd og gammen (?). Så kommer dagen da de skal flytte ut 

fra sitt trygge miljø. De flytter kanskje til en helt annen by, eller et 

annet land. Foreldrene og menigheten, som til nå har vært deres 

trosforsvar, er ikke like tilgjengelige for å hjelpe dem i hverdagen 

lengre. Plutselig befinner de seg i et studiemiljø hvor det ikke er 

populært å tro på Gud, at det finnes absolutter for rett og galt, eller at 

det er noe galt i å leve et vilt og utsvevende liv. Noen opplever å bli 

latterliggjort for å tro på Jesus, at det er en Gud som har skapt universet, 

at en ikke tror på evolusjon, og så videre og så videre. Plutselig 

opplever den unge at de ikke har svar på noen av argumentene som 

hagler mot dem, og som vil rive ned deres tro på Gud. Hvorfor har de 

ikke lært nok om hvordan de skal fikse den nye overgangen i livet? 

Mange vet ikke engang hvor de skal lete etter argumenter til forsvar for 
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sin tro. Så spør du kanskje: «Hvorfor kan du vite at dette stemmer?». 

Fordi jeg har opplevd noe av det selv. Jeg vokste opp i et godt og trygt, 

kristent hjem. Jeg fikk opplæring i det å ta de rette valgene. Jeg hadde 

også studert Bibelen fra jeg var omkring seks år gammel. Jeg hadde 

også forsøkt å finne ut av svar på egenhånd. Som hva Bibelen sier om 

skapelse, moral, samliv og så videre. Jeg var ganske godt forberedt, 

trodde jeg. Det jeg ikke var godt nok forberedt på, var den store 

motstanden jeg møtte i universitetssammenheng. Jeg ble regelrett 

latterliggjort for å tro på Jesus som min frelser. Og for at jeg kunne 

være dum nok til å tro at en gud hadde skapt alt sammen. Jeg møtte til 

tider massiv motstand mot min Gudstro. Likevel gjorde ikke all 

motstanden meg noe vondt. Takk gode Gud. Alt sammen bekreftet bare 

det jeg hadde hørt andre fortelle om. Da jeg var rundt fem år gammel 

hadde jeg bestemt meg for å følge Jesus koste hva det koste ville. Han 

var Frelseren min. Han skulle forbli Frelseren min. Det at det er lurt å ta 

et bevisst valg på dette fra ung alder er kanskje selvsagt. Men dessverre 

er ikke dette selvsagt for alle. Når forfølgelsen blir for tøff, velger noen 

å kaste vrak på troen sin. Det blir for kostbart å stå for det en trodde på. 

Med dårlig samvittighet omfavner en det livet som Bibelen advarer oss 

mot å følge. «Alle andre gjør det jo, så hvorfor skal ikke jeg kunne 

gjøre det?» trøster de seg med. Denne boken omhandler flere temaer 

rundt det å kunne forsvare sin tro. «Vær alltid beredt til å forsvare dere 

for enhver som krever dere til regnskap for det håp som bor i dere» 

1Pet 3:15 (NB88). Her står det regelrett at vi alltid må være villige til å 
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forsvare vår tro. Mange tror at det handler om å «vinne» diskusjoner. 

Seriøst, vinne? Jeg trodde det som ung. «Ædde muuli?», som vi sier på 

Sørlandet. Å vinne en diskusjon har ingenting med saken å gjøre. Vi er 

kalt til å stå for det Bibelen forteller oss, hverken mer eller mindre. Vi 

kan ikke tvinge vår tro eller synspunkter over på andre. Men vi er kalt 

til å tørre å formidle det vi står for. Flere andre sentrale tema tas også 

opp. Hvorfor tror du på en Gud? Tror du virkelig på Bibelens profetier? 

Har Gud skapt universet? Hvorfor fornekter mange kristne 

evolusjonsteorien? Har Gud skapt universet? Hva sier Bibelen om 

abort? Hva sier Bibelen om sex før ekteskapet? Hva er galt med gen-

manipulering? Hva er sannsynligheten for at Jesus er Bibelens Messias? 

Er det sant at Gud er treenig? Finnes det informasjon om aliens i 

Bibelen? Hva mener du om likekjønnet sex og ekteskap? Hvorfor 

mener du det du mener om alle disse tingene? Alle disse spørsmålene, 

og flere, vil en trolig møte som ung voksen. Eller gjennom hele livet, 

for den saks skyld. Håpet er uansett at de unge kan få hjelp til å 

begrunne sine standpunkter ut ifra Guds Ord. Det handler som sagt ikke 

om å vinne diskusjoner. Men det kan hjelpe den unge til å forklare 

hvorfor de mener det de mener. Boken vil også ta for seg hvor viktig 

det er å vise respekt for at andre har et annerledes syn enn det du selv 

måtte ha. Dette gjelder ikke minst mot våre søsken i troen. Vi trenger 

alle å vise kjærlighet og ydmykhet ovenfor andre mennesker. Dette er 

ikke det samme som å vise svakhet eller å akseptere en u-Bibelsk 

livsstil. Ved å vise til hva Bibelen sier, kan vi bli begrunne det vi står 
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for. Vi står for noe fordi Guds Ord sier at det eller det er riktig eller galt. 

Men da må vi vite hva Ordet sier om de ulike temaene. Det er ikke bare 

ovenfor oss selv eller andre mennesker vi trenger trosforsvar. Satan og 

hans hær vil forsøke å stjele troen vår fra oss. Jesus brukte Ordet til 

forsvar mot Satans fristelser (f.eks Lukas kapittel 4). Mange kristne tror 

at Satan ikke lenger er et problem. Vi er jo beskyttet, ikke sant? Både ja 

og nei. Jesu verk er fullført. Alt ligger klart for oss. Men hvis vi ikke 

kjenner hva vi allerede har i Jesus, vil det svekke vår tro, og det kan 

skade oss. Djevelen vil forsøke å bruke alt han kan mot oss. Vi kjemper 

en åndelig kamp, se Ef 6:10-18. Da må vi bruke Guds Ord. Så litt fakta: 

Bibelhenvisningene er hentet fra Norsk Data-Bibel, Lunde Forlag, med 

tillatelse. For dem som er litt uvant med Bibel-henvisninger, skal jeg gi 

et eksempel: Hva betyr 1 Joh 1:3 (NB88)? 

- 1 kapittel av Johannes Evangeliet, kapittel 1, vers 3. 

- NB88: Norsk Bibeloversettelse, 1988 versjonen. 

Fordi Bibelen er vår største autoritet når det gjelder vår tro, må vi 

begrunne våre standpunkter nettopp med hva Ordet faktisk sier. Tips: 

Denne boken er ment som et forsvarsvåpen, ikke et angrepsvåpen. 

Unngå å havne i meningsløse diskusjoner, det fører sjelden til noe godt. 

Men vær klar til å forsvare din tro. Det er det denne boken er ment til. 

La oss respektere at andre kan ha ulike meninger om ting. Bli med på et 

spennende studium i trosforsvar, enten du er ung, gammel eller midt 

imellom. 
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Kapittel 1 

Hele Skriften er innåndet av Gud 

 

Innholdet i dette kapittelet er så viktig at det er presenteres først. Uten å 

forstå dette, blir det vanskelig å stå for Bibelens budskap. Når jeg selv 

var ung, hørte jeg lite om det som presenteres i dette kapittelet. For oss 

kristne er det et verktøy som vi ikke kan klare oss uten. Verktøyet 

beskrives slik: «Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, 

til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,» 2 Tim 

3:16 (NB88). Men hva er verktøyet egentlig, spør du? Det er å erkjenne 

at Bibelen er Guds Ord, og at vi ikke kan forandre på det. Hva vil det si 

å forandre på Guds Ord. Å forandre på Guds Ord er å si noe annet enn 

det Guds Ord sier, å utelate noe eller å tillegge noe. 2 Tim 3:16 viser 

oss at alt i Bibelen er innåndet av Gud. Hele Bibelen er nøyaktig slik 

Gud ville ha den. Hva betyr det for oss som kristne? Noe av det 

viktigste å forstå i denne settingen, er at vi ikke må forandre på Guds 

Ord. Hvorfor? Fordi da kan du i prinsippet forandre på alle Skriftsteder. 

Da tryner vi fort i grøfta, fordi vi ikke lenger klarer å bestemme oss for 

hva som gjelder i Guds Ord eller ikke. Likevel ser vi at ulike 

Skriftsteder i Bibelen tolkes ulikt. Ofte skyldes dette at noen lager en 

lære ut av (mindre enn) ett eneste Bibel-vers, for så å ekskludere alle 

andre steder i Bibelen som måtte gå imot deres syn. Jeg vil oppfordre 
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alle til å lese Ordet for så å gjøre seg opp sin egen mening. Det er det 

viktigste for deg. I det følgende vil jeg ta for meg ulike aspekter rundt 

verktøyet beskrevet i 2Tim 3:16. 

Vi skal ikke forandre på Guds Ord 

Her presenteres flere viktige skriftsteder som advarer mot å forandre på 

Guds Ord: 

- «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). 

- «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). 

- «Legg ikke noe til hans ord, for at han ikke skal straffe deg, og 

du stå som en løgner!» Ord 30:6 (NB88). 

- «Slik gjør dere Guds ord ugyldig med de forskrifter dere har 

gitt videre. Og mange lignende ting gjør dere.» Mark 7:13 

(NB88).  

- «Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til 

overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,» 

2Tim 3:16 (NB88). 

- «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). 
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Disse versene er så klare at vi må ha hjelp for å kunne misforstå dem. 

Jeg har selv fått et utfordrende spørsmål: «Hvis dere kristne forandrer 

på at homofili er synd, hvordan kan dere da si at det er galt å drepe?». 

I spørsmålet ligger følgende til grunn: Forandrer vi på litt av Guds Ord, 

hvorfor skal ikke da alt kunne forandres på? Spørsmålet er godt stilt, 

med det var ikke stilt direkte til meg. Jeg mener at homofili er synd 

fordi Bibelen sier det. Denne saken kommer vi tilbake til senere. Men 

det får frem et viktig poeng: Når Gud sier at vi ikke skal forandre på 

Hans Ord, hvorfor gjør mange kristne det da? Hva sier 2 Tim 3:16? 

«Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til 

overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,» 2 Tim 3:16 

(NB88). Sett i kontekst av Bibelversene over, ser vi at vi ikke kan 

forandre på Guds Ord. Hvorfor? Fordi hele Skriften er innåndet av Gud. 

Det er dette verktøyet vi må legge som grunnlag for våre Bibelske 

standpunkter. «Jaha, da må dere vel følge Moseloven også, da?», er 

neste spørsmål som kommer. Da svarer jeg personlig følgende: «Nei, vi 

er kjøpt fri fra loven». «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 kjøpte oss fri 

fra Moseloven. Se også Rom 8:3 og 2 Kor 5:21. Vi har fått en bedre 

pakt: «Derfor er det også en så meget bedre pakt, den som Jesus er blitt 

borgsmann for.» Heb 7:22 (NB88).  
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Dette er en grunnleggende nøkkel som låser opp vår forståelse av hva 

Jesus har gjort for oss: Vi er kjøpt fri fra Moseloven, vi har fått en ny og 

bedre pakt gjennom Jesu verk på Golgata. Dersom vi ikke aksepterer 

disse sannhetene, vil vi ikke engang klare å forsvare det vi mener at vi 

faktisk står for i Bibelen. Hvorfor? Fordi ved å forandre på kun èn ting i 

Ordet vi ikke liker, eller er uenige i, vil alt kunne forandres på. Da er 

løpet kjørt. Du står totalt uten troverdighet. Dette merker folk. Jeg har 

sett det. Mange vet nok om Bibelen til å kunne gruse kristne som går på 

kompromiss med hva Bibelen faktisk sier. La meg illustrere poenget 

mitt med en samtale jeg hadde med en person som var veldig uenig med 

meg i en sak for en tid tilbake: 

- (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» (med ertende smil). 

Jeg har ikke som mål å vinne diskusjoner. Jeg diskuterer ikke med folk. 

Selv ved å vise til hva Bibelen sier, vil motpartentrolig trolig fortsatt 

være uenig. Men du har vist at det du tror på faktisk står i Bibelen. Gud 

er mann nok til å stå for Bibelens innhold. Han har jo diktert innholdet. 

Vi er også kalt til å gjøre det samme, og ikke endre på noe vi ikke liker, 

eller måtte være uenige i. Dessverre hender det oftere at kristne reagerer 

negativt på mine standpunkter enn ikke-troende. Hvorfor? Fordi noen 

kristne ikke alltid er enig med det som står i Bibelen.  
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Kjære ungdom (eller uansett alder): Ta et standpunkt om å være radikal 

for Ordet. Ikke forandre på det du ikke liker, eller er uenig i. Be heller 

om hjelp til å forstå. «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). La oss be i tro, for Gud er trofast. 

Hvis du som leser denne boken velger å følge prinsippet om å følge 

Ordet og ikke forandre på det, vil det bli mye enklere å forklare ut ifra 

Bibelen hva du faktisk står for.  
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Kapittel 2 

Finn en menighet å delta i 

 

Personlig kjenner jeg viktigheten av å finne en menighet når en flytter 

hjemmefra. En velfungerende menighet hjelper deg å vokse i livet med 

Gud. Som kristne er vi kalt til å delta i menighetslivet. Hvorfor er dette 

viktig? Fordi det er Bibelsk. Hvorfor er det Bibelsk? Skjønner du hvor 

jeg vil med dette? Det er for å hjelpe deg som leser til å kunne begrunne 

det som du står for. La oss se hva Bibelen sier om det å gå i en 

menighet:  

- «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). Dette burde 

gjøres både i hjemmet, i menigheten og sammen med 

venner. 

- «Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, 

for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik.» 

Heb 3:13 (NB88). Dette burde gjøres både i hjemmet, i 

menigheten og sammen med venner. 
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- «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.» Kol 3:16 (NB88). Dette burde gjøres både 

i hjemmet, i menigheten og sammen med venner. 

Dette er bare noen få eksempler på viktigheten av å være i et åndelig 

hjem, som en menighet skal være for oss.  

Mange unge kristne har kanskje ikke tenkt på dette før(?). Personlig 

visste jeg viktigheten av å finne en menighet når jeg begynte på 

universitetsstudiene mine. Jeg trengte å treffe noen som delte min tro på 

Jesus. Dessuten visste jeg at det er viktig å begynne det voksne livet 

(eller hver dag) med gode vaner. Hvorfor? Blant annet fordi jeg hadde 

lært det hjemme. Senere lærte jeg at det er det samme som Bibelen sier.  

For mange er det et stort steg å finne seg en ny menighet hvor en 

kanskje ikke kjenner noen. Det har jeg forståelse for. Men jeg vil sterkt 

oppmuntre alle til å finne en menighet de kan gå i, delta i, leve det 

kristne liv i. Som ung er det antagelig andre kristne i din situasjon. Det 

er bare å finne en menighet du synes passer med din bakgrunn. Dette 

kapittelet er ikke akkurat langt. Men kanskje det kan oppmuntre noen til 

å ta valget om å begynne i en ny menighet så fort de får anledning til i 

sin nye by/land/kontinent? Husk: Gode vaner begynner med de rette, 

enkle valgene du tar hver dag. 
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Kapittel 3 

Prioriter ditt liv med Gud 

 

«Dette har vel ikke noe med trosforsvar å gjøre», vil kanskje noen si. 

Da svarer jeg «Det har i aller høyeste grad med trosforsvar å gjøre». 

Hvordan? Vel, hvordan skal du kunne forsvare det du tror på hvis du 

ikke kjenner Guds Ord? Svaret er: Det kan du ikke. La oss se hva 

Bibelen sier om dette: «Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å 

holde seg etter ditt ord.» Sal 119:9 (NB88). Dette verset hørte jeg når 

jeg var ganske liten. Det har fulgt meg gjennom livet helt frem til nå. 

Dette verset sier rett ut at den unge kan holde sin sti ren ved å holde seg 

etter Guds Ord. Det betyr også at vi må kjenne Guds Ord. Hvordan gjør 

vi det? Ved å prioritere å lese, studere, og å grunne på Ordet. I kapittel 1 

leste vi følgende fra Ordet: «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). Disse versene har hjulpet meg flere ganger enn jeg kan klare å 

telle. Den Hellige Ånd er gitt oss for å hjelpe oss i livet med Gud. Hva 

begrunner jeg dette med? Svaret får du på neste side. 
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«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). Se også Joh 14:16 og 15:26. 

Alle har sin måte å lese i Bibelen på. Alle ber på sin egen måte. Alt det 

er greit. Men vi trenger å prioritere tid på vårt forhold til Gud og 

Frelser. Jeg vet at det er helt logisk. Og at det er innlysende. Men det 

må fortsatt gjøres til en god vane. Noen er våkne om morgenen. Andre 

er det mildt sagt ikke. Men alle kan velge å finne den tiden de har 

tilgjengelig. Og så bruke den sammen med Gud. Det er ikke 

vanskeligere enn det. Å være ung er ikke alltid så enkelt når en skal 

forsvare sin tro (personlig tror jeg ikke alder alltid har så mye å si). Men 

det er ofte når en er ung, uerfaren og usikker at en tar valg som en 

senere angrer bittert på. Det blir desto viktigere å opparbeide gode 

vaner for det viktigste i universet for hver enkelt av oss: Om vi har tatt 

imot Jesus som vår Frelser eller ikke. Ved å følge Guds Ord fra ung 

alder blir det, takk og lov, vanskeligere å vike fra den veien når en blir 

eldre. Virkelig? Sier Bibelen noe om dette? Selvsagt. «Lær den unge 

den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel.» 

Ord 22:6 (NB88). Jeg forsøker alltid å begrunne mine holdninger ut ifra 

Bibelen. Som en god venn av meg sier hvis noen kommer med en 

ubegrunnet påstand fra Ordet: «Vis meg bok, kapittel og vers». La oss 

søke å kjenne Ordet, så vi kan begrunne våre meninger på Bibelsk 

grunn. 
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Kapittel 4 

Hva vi har i Jesus 

 

Dette kapittelet er tatt i fra boken jeg har skrevet som heter «Ung, 

Moden Tro. 101 til et rikere liv med Gud». Denne boken ligger gratis 

ute på nettsiden min Gratisbok.no. Jeg anbefaler alle å laste den ned. 

Innholdet under er et viktig våpen i ditt trosforsvar. Hvordan? Ved å 

vite hva du 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 
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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 

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 
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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). 

 

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. 
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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).                     

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.  
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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.  

- «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, 
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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. 

 

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: 

 



29 
 

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 

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 
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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 

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. 

 

 

 



31 
 

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 

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 
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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). 

- «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. 

 

 

 



33 
 

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 

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 
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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. 

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 
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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.» 

(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, 
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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). 

 

Disse sannhetene er ubegripelig viktig i vårt trosforsvar.  
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Kapittel 5 

Hvem kan hjelpe meg med vanskelige spørsmål? 

 

Det viktigste svaret på dette spørsmålet har allerede blitt nevnt: Spør 

Den Hellige Ånd om hjelp i Jesu Navn. «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). 

Dette er mitt vitnesbyrd, som ingen kan ta ifra meg: Det virker.  

For mange kan det i tillegg være godt å henvende seg til noen du stoler 

på. «En selvfølge», sier du kanskje? Ja vel, men gjør du det selv? 

Kanskje du kan spørre foreldrene dine, venner eller pastoren i 

menigheten din. Jeg vil absolutt anbefale å bruke lederskapet i 

menighetene i større grad når du lurer på noe i Bibelen. Eller om livet 

med Gud. Det er jo derfor de er der for menigheten. Mye informasjon 

finnes selvsagt på internett. Men her er det lett å komme over usunne 

holdninger, som ikke er komplett fundamentert på Bibelsk grunn. Eller 

som rett og slett må defineres som vranglære. Hvordan kan vi unngå 

dette problemet?  

Under vil jeg komme med mine personlige anbefalinger. Kanskje det 

kan hjelpe deg som leser denne boken? 
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- Stemmer det som sies med det Bibelen selv faktisk sier?      

- Er undervisningen grunnlagt på Bibelen eller på hva 

forkynneren mener?  

- Fra hvilken bakgrunn kommer personen som underviser Guds 

ord?     

- 2 Pet 1:20-21: «.20 For dere vet først og fremst dette, at ikke noe 

profetord i Skriften er gitt til egen tydning. 21 For aldri er noe 

profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds 

menn talte drevet av Den Hellige Ånd.» 2 Pet 1:20-21 (NB88). 

Vi bør lære oss å være ydmyke når vi tolker profetier. Bare 

Ånden kan åpenbare sannehten for oss. Det kan være lurt å si at 

jeg begrunner mitt syn på denne profetien basert på det eller det 

i Bibelen.  

- Gjør det opp din egen mening, basert på hva Bibelen faktisk sier 

om ethvert tema. 

Hva sier Bibelen om dette temaet? «19 Utslokk ikke Ånden! 

20 Ringeakt ikke profetisk tale, 21 men prøv alt, hold fast på det 

gode.» 1Tess 5:19-21 (NB88). Alt skal prøves opp mot Guds Ord. 

Holder det ikke vann, kan du forkaste det. Dette er noe vi alle 

trenger å øve oss på, i samarbeid med Ånden, gjennom hele livet. 
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Kapittel 6 

Hvilke tema bør jeg kunne noe om? 

 

La oss høre hva Bibelen sier:  

- «La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere 

vet hvordan dere skal svare enhver.» Kol 4:6 (NB88). Vi skal 

altså kjenne Guds Ord så vi kan svare den som spør oss. Igjen: 

Her trenger vi Åndens hjelp. Ingen kan vite noe om alt i Ordet. 

Derfor trenger vi Åndens hjelp og hverandre. Men hva er 

egentlig salt i denne settingen? I det naturlige blir salt brukt for å 

bevare/preservere mat. Åndelig sett kan salt også bevare Ordet i 

våre liv. Kan begrepet salt bety noe mer i denne settingen? 

- «Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal 

det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes 

ut og tråkkes ned av menneskene.» Matt 5:13 (NB88). Se også 

Mark 9:50 og Luk 14:34. Vi kalles salt på grunn av hvem vi er i 

Jesus. Han gir oss kraft. Men hvem er vi i Jesus, egentlig? 

- «Men den som holder seg til Herren, er én ånd med ham.» 1Kor 

6:17 (NB88). Se også Joh 17:21-23. Vi er ett med Herren i 

Jesus. Halleluja. Vi er også kalt til å være i ett med våre søsken i 

troen, se igjen Joh 17:21-23.  
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- Når vi som frelste er ett med Herren i Jesus, hvor mye viktigere 

blir det ikke da at vi aldri forandrer på Guds Ord? «Jesus 

Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.» Heb 13:8 

(NB88). Se også Sal 102:28. Jesus omtales som Ordet i Joh 1:1-

3. Siden Gud er uforanderlig, og Jesus er en del av Treenigheten  

(Matt 28:19), er Ordet også uforanderlig. Skjønner du hva jeg 

mener? La oss aldri synde ved å forandre på Ordet. 

- Konklusjon: Vi trenger å kjenne Guds Ord slik at vi kan svare 

på de som spør oss. Ingen kan ha all kunnskap om alle tema i 

Bibelen. Vi trenger Åndens hjelp, og våre søsken i troen. La 

Ordet være uforfalsket, og la oss aldri forandre på det. 

I de følgende kapitlene vil det tas opp spørsmål som kan være nyttige 

for unge kristne å vite noe om. Enten det er i studentfasen, ny-

etableringsfasen, eller hva det nå måtte være. De aktuelle tema er 

spørsmål jeg selv har mottatt som ung. I tillegg følger jeg med på hva 

unge kristne blir spurt om av andre som selv ikke tror på Jesus, eller på 

andre tema som står omtalt i Bibelen. Håpet er at det kan hjelpe de unge 

til å begrunne sine synspunkter på Guds Ord. Husk følgende: Gjør deg 

opp din egen mening om hva som presenteres. Lær deg opp til å vurdere 

alt opp mot det du leser i din Bibel.  
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Kapittel 7 

Hvorfor tror du på Gud? 

 

For mange kristne er dette et av de vanskeligste spørsmålene de møter. 

Hvorfor tror vi egentlig på Gud? Det finnes sikkert mange gode svar på 

dette spørsmålet. Her er en liten liste over svar jeg selv har hørt på 

hvorfor de tror på Gud: 

- «Jeg tror på Gud fordi jeg vokste opp i en kristen vennegjeng» 

- «Det bare ble sånn». 

- «Foreldrene mine tror på Gud. Da ble det naturlig for meg». 

Selv mener jeg spørsmålet heller burde være: «Hvorfor har du Jesus 

som din personlige Frelser?». Flisespikking? Nei. Det eneste måten å 

bli frelst på er gjennom Jesus Kristus: «Jesus sier til ham: Jeg er veien 

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

14:6 (NB88). Men hvordan kommer vi til Gud gjennom Jesus? Igjen 

har Bibelen svarene: 

- «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). 

Troen er en gave. Vi må bare velge å ta imot.  
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- «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). Gud drar oss til seg gjennom Jesus! 

- «Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg. Og den som 

kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.» Joh 6:37 (NB88). Nå 

som vi vet at troen er en gave, og at det er Gud som drar oss til 

Ham gjennom Jesus, kan vi også gjøre dette i tillit til at Jesus 

ikke vil støte oss bort. Jesus er eneste vei til frelse. 

Selvsagt må vi velge å tro på Gud. Slik begrunner jeg hvorfor jeg er 

frelst og tror på Gud. Jesus er den eneste vei til frelse. Det finnes ingen 

annen. Hvordan vil du begrunne at du tror på Gud, basert på Bibelen?  

I neste kapittel skal vi se på andre aspekt som for noen er med på å 

styrke sin tro på Bibelen og på Gud.  
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Kapittel 8 

Tror du virkelig på Bibelens profetier? 

 

Mitt personlige svar er: Ja. Men først, la oss forsøke å finne en 

definisjon på en Bibelsk profeti. Det finnes mange gode forslag. 

Følgende er min personlige favoritt: «En Bibelsk profeti er historie 

fortalt på forhånd, av Gud selv». Dersom du tror på Jesus som din 

personlige Frelser, og eneste veie til Gud, hvorfor skulle det da være 

unaturlig å tro på Bibelens profetier? I forrige kapittel kom det frem 

forslag til argumenter som kristne kan bruke på hvorfor de tror på Gud. 

Og at den eneste veien til frelse går gjennom vår Frelser, Jesus Kristus. 

For noen er oppfyllelsen av Bibelske profetier til styrke for deres tro på 

Gud. Jeg finner personlig dette faktum tros-styrkende. «Faktum-hva-da- 

for-noe?», kan du kanskje spørre? Her er noen få eksempler: 

1) Profetier om Jesus første komme 

Følgende informasjon er hentet fra boken "SCIENCE SPEAKS. 

Scientific Proof of the Accuracy of Prophecy and the Bible", by 

Peter W. Stoner, M.S. and Robert C. Newman, S.T.M., Ph.D. 

Moody Press Chicago. I "SCIENCE SPEAKS" tar Stoner frem 

kun åtte, 8, av profetiene Jesus oppfylte ved sitt komme for å 

sannsynliggjøre at Jesus er den profeterte Messias. Da regnes 

med anslått antall mennesker fra Jesu fødsel og frem til i dag: 
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A) Mika 5:1 (Micha 5:2 i KJV, King James Version) 

«Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant 

Judas tusener! Fra deg skal det utgå for meg en som skal 

være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra 

evighets dager.» (NB88). Husk følgende: Jesus kunne i det 

naturlige ikke ha påvirket hvor hans skulle bli født.  

B) Mal 3:1 

«Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde vei foran meg. 

Brått skal han komme til sitt tempel, Herren som dere søker, 

paktens engel som dere stunder etter. Se, han kommer, sier 

Herren, hærskarenes Gud.» (NB88). Profeti om døperen 

Johannes, som skulle rydde vei for Messias, Jesus.  

C) Sak 9:9 

«Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! 

Se, din konge* kommer til deg. Rettferdig er han og full av 

frelse, saktmodig er han og rir på et esel, på den unge 

eselfolen.» (NB88). Profeti om Jesu inntog i Jerusalem på 

palmesøndag. 

D) Sak 13:6 

«Og om noen spør ham: Hva er det for sår du har på 

kroppen? – da skal han svare: Det er sår jeg har fått i mine 

elskeres hus.» (NB88). Profeti om Jesu sår på kroppen under 

korsfestelsen. 
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I KJV står følgende i Sak 13:6: «And [one] shall say unto 

him, What [are] these wounds in thine hands? Then he shall 

answer, [Those] with which I was wounded [in] the house of 

my friends.» Zech.13:6 (KJV). Her ser vi at sårene i Jesu hen 

der nevnes, og at det var i huset til sine venner/jødene, at 

dette skjedde. Husk følgende: Jesus kunne ikke i det 

naturlige ha påvirket hvordan han skulle bli henrettet. Jesus 

visste at dette kom til å skje. Det var jo profetert i Guds Ord. 

E) Sak 11:12 

«Deretter sa jeg til dem: Om dere så synes, så gi meg min 

lønn, men hvis ikke, så la det være! Så veide de opp til meg 

min lønn, tretti sølvpenger.» (NB88). Profeti om at Judas 

skulle forråde Jesus til fariseerne for 30 sølvmynter, se Matt 

26:15. Husk følgende: Jesus kunne i det naturlige ikke ha 

påvirket prisen for Judas` forræderi. Jesus visste at dette 

kom til å skje. Det var jo profetert i Guds Ord. 

F) Sak 11:13 

«Da sa Herren til meg: Kast dem bort til pottemakeren, den 

herlige pris som jeg er aktet verd av dem! Og jeg tok de 

tretti sølvpengene og kastet dem inn i Herrens hus til 

pottemakeren.» (NB88). Profeti om at Judas skulle kaste 

blodpengene for å ha forrådt Jesus inn i tempelet (Matt 

27:5), og at jødene (yppersteprestene) skulle kjøpe 

pottemakerens åker for pengene (Matt 27:6-8). Husk 
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følgende: Jesus kunne ikke i det naturlige ha påvirket dette. 

Jesus visste at dette kom til å skje. Det var jo profetert i 

Guds Ord. 

G) Jes 53:7 

«Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke 

sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får 

som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn.» 

(NB88). Denne profetien om Jesus ble oppfylt, som vi leser 

om i, for eksempel, Matt 26:63 og Matt 27:14.  

H) Sal 22:17 (Ps. 22:16 KJV) 

«For hunder omringer meg, de ondes hop kringsetter meg. 

De har gjennomboret mine hender og mine føtter.» (NB88). 

Profeti om Jesu korsfestelse. Husk følgende: Jesus kunne 

ikke i det naturlige ha påvirket hvordan han skulle bli 

henrettet. Jesus visste at dette kom til å skje. Det var jo 

profetert i Guds Ord. 

 

Dersom bare disse 8 profetiene ble oppfylt på ett, 1, menneske, 

altså på Jesus, fra den tiden og frem til i dag, er sannsynligheten 

kun 1 av 1017 potens ville oppfylle alle 8. Men hva hvis så 

mange som førtiåtte, 48, av profetiene som ble oppfylt på Jesus 

skulle regnes ut i sannsynlighet for å treffe en, 1, enkelt person 

fra Jesu fødsel og helt frem til i dag?       

Tallet ville være svimlende 1person av 10157 potens. Dette er så 
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store tall at der er matematisk og statistisk fullstendig 

usannsynlig at Jesus fra Nasaret ikke skulle være Messias. For 

Han er det. 

Konklusjon: Matematisk og statistisk er det helt usannsynlig at 

Jesus ikke er Bibelens profeterte Messias. Men vi velger å tro på 

grunn av Ordet, og ikke statistikk. Likevel, dette er spennende 

lesning. Tull, sier du? Vel, les selv på følgende link: 

http://sciencespeaks.dstoner.net/Christ_of_Prophecy.html#c9. 

 

2) Jesu inntog i Jerusalem på palmesøndag 

I Sak 9:9 leser vi følgende (som nevnt over): «Rop med fryd, 

Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! Se, din konge* 

kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse, saktmodig er 

han og rir på et esel, på den unge eselfolen.» (NB88). Profeti 

om Jesu inntog i Jerusalem på palmesøndag, fra Dan 9:25: «Du 

skal vite og forstå: Fra den tiden et ord går ut om å gjenreise og 

bygge Jerusalem, inntil en Salvet*, en Fyrste, står fram, skal det 

gå sju uker og sekstito uker. Det skal igjen settes i stand og 

bygges opp med gater og vollgraver, men under tidenes 

trengsel.» (NB88). Vi snakker her om uker av år: 1 uke er en 

periode på 7 år. I år 444 før Kristus reiste Nehemja til Jerusalem 

på ordre fra Artaxerxes for å gjenbygge byen 

(Kilde: Every Prophecy in the Bible, av John F. Walvoord, 

1999, utgitt av David C. Cook, ISBN 978-1-56476-758-5. Se 

http://sciencespeaks.dstoner.net/Christ_of_Prophecy.html#c9
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https://en.wikipedia.org/wiki/Artaxerxes_I_of_Persia#cite_note-

15. Se også Norsk Studie-Bibel, Bibelforlaget (Hermon), 1988 

oversettelsen, T. Gilbrant et al.) I Dan 9:25 ser vi at det skulle gå 

483 år fra ordren om å bygge opp Jerusalem ble oppfylt og til 

Messias, en salvet, skulle stå frem for den hellige by. Ifølge 

boken «Every Prophecy in the Bible» var det i år 33 at Jesus 

Messias` inntog i Jerusalem skjedde på palmesøndag. Og følg 

med nå: Dersom en regner ut tiden fra år 444 før Kristus til år 

33, er det to forskjellige måter å regne det ut på: 

A) Med jødisk kalender på 360 dager blir det, som profeten 

Daniel nøyaktig profeterte om i Dan 9:25, nøyaktig 483 år fra år 

444 før Kristus til palmesøndag i år 33 etter Jesu fødsel. Dette 

tilsvarer 173 880 dager. En mulig dato var 02.04 i år 33. 

B) Gregoriansk kalender viser at med 365 dager i ett år, blir det 

til sammen 476 år. Men dersom en legger til antall dager i 

skuddår etter den jødiske kalenderen, pluss 24 dager for antatt 

manglede dager for opprettelse av ordren fra Artaxerxes, får en 

også her samme antall dager: 173880. Selv om det er litt 

uenigheter om nøyaktig dag for når Axtaxerxes gav ordren om å 

gjenbygge Jerusalem, er der uansett en helt utrolig presis profeti 

fra Daniel. De lærde er heller ikke helt sikre på hvilken dato 

«ordren» fra Artaxerxes kom. Eller når Messias red inn i 

Jerusalem på påskedagen. Det er ikke poenget. Men en kan 

velge å argumenteres for at Daniels profeti om at Jesus Messias 
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red inn i Jerusalem på palmesøndagen var nøyaktig helt ned til 

dagen 483 år etter at Artaxerxes ordre gikk ut. Det var trolig 

derfor Jesus gråt mens han red inn i byen på et esel. Guds 

utvalgte folk kjente ham ikke. Jesus refset jødenes ledere for at 

de ikke hadde regnet seg frem til når han skulle komme. 

 

3) Gjenopprettelsen av Israel som nasjon 

Hele verden var vitne til gjenopprettelsen av Israel som nasjon 

fjortende mai 1948. Dette er ikke småtterier. Etter å ha vært 

oppløst som nasjon i omtrent 1900 år, ble staten Israel plutselig 

vakt til live igjen. Har ikke dette blitt profetert i Bibelen? Jo. 

Mange profetier i Bibelen knytter gjenopprettelsen av nasjonen 

Israel til de siste tider. De fleste knytter seg til Det Gamle 

Testamentet. Noen eksempler er: 3 Mos 30:3-6, Jes 49:12-22 og 

Esek 37:21-22. Mange Bibel-lærere anerkjenner disse versene 

som Israels siste gjenopprettelse (de er ikke knyttet til 

gjenkomsten fra fangenskapet i Babylon). Noen veldig viktige 

skriftsteder i Det Nye Testamentet, som beskriver 

gjenopprettelsen av Israel, finnes beskrevet i Matt 24:32-36, 

Mark 13:28-33, Luk 21:28-33: Disse tre skriftstedene omtaler 

liknelsen om fikentreet. Fikentreet, det vil si Israel, skal igjen 

blomstre. Israel sammenliknes flere steder i Bibelen med et 

fikentre eller en vingård. Eksempler på dette finnes iblant annet 

Jes 5:7, Hos 9:10 og Joel 1:7. Som nevnt over, ble staten Israel 
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opprettet på èn dag, den 14.05.1948. Jeg er personlig 

overbevevist om at dette en direkte oppfyllelse av profetien i Jes 

66:8: «Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer 

et land til verden på én dag, eller blir et folk født på én gang? 

For Sion har vært i barnsnød, og med det samme har hun født 

sine sønner.» Jes 66:8 (NB88). Her presenteres noen få profetier 

om Israels tilbakekomst i de siste dager:     

 

- 16:15-16: : «15 – men det skal bli sagt: Så sant Herren lever, han 

som førte Israels barn opp fra landet i nord og fra alle de 

landene som han hadde drevet dem bort til. Og jeg vil føre dem 

tilbake til deres land, det som jeg ga deres fedre. 16 Se, jeg 

sender bud etter mange fiskere*, sier Herren, og de skal fiske 

dem. Deretter sender jeg bud etter mange jegere*, og de skal 

jage dem bort fra hvert fjell og fra hver haug og fra 

bergkløftene.» (NB88). Dette kan tyde på at alle jøder skal enten 

fiskes eller jages hjem til Israel, som de fikk tilbake i 1948. 

Verden har sett både at jødene reiser frivillig tilbake til Israel og 

at noen blir tvunge» tilbake på grunn av ulike typer forfølgelser. 

Denne profetien kan sees på som oppfylt, enten delvis eller helt. 

Hva mener du?     

- Esek 11:17: «Derfor skal du si: Så sier Herren Herren: Jeg vil 

samle dere fra folkene og sanke dere fra de landene som dere er 

spredt i, og jeg vil gi dere Israels land.» (NB88). Det er en 
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vanlig tolkning at dette ikke bare gjelder hjemkomsten etter 

fangenskapet i Babylon, men også gjelder i de siste tider. Israel 

fikk sitt eget land i 1948. Dersom en tolker dette i et 

endetidsperspektiv, kan denne profetien tolkes som delvis 

oppfylt.     

- Amos 9:11: «På den dagen vil jeg reise opp igjen Davids falne 

hytte. Jeg vil mure igjen dens revner og reise opp det som er 

nedbrutt av den. Jeg vil bygge den opp igjen som i gamle 

dager.» (NB88). Israel er gjenopprettet, Jerusalem er 

gjenoppbygget. Det som mangler, er blant annet det nye 

tempelet som skal gjenreises i Jerusalem. Skal en tolke dette 

bokstavelig, er ikke alt som det var før i Israel, før tempelet ble 

ødelagt i år 70 etter Kristus. Jeg mener personlig denne 

profetien er delvis oppfylt.     

- Mika 2:12: «Jeg vil samle deg, Jakob, samle dere så mange 

som dere er. Jeg vil samle Israels rest. Jeg vil føre dem sammen 

som sauer i en innhegning, som en hjord til sitt beite, en 

larmende hop av mennesker.» (NB88). Israel har fått sitt eget 

land, og mange jøder har kommet tilbake. Likevel kan verset 

tolkes til at det er alle jøder som skal komme tilbake, og det ser 

en ikke oppfylt ennå. Flere millioner jøder bor for eksempel i 

USA per dags dato.     

Kanskje er gjenopprettelsen av Israel som nasjon det beste 

argumentet jeg personlig kjenner til for at det må finnes en Gud. 
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Dette er så uforklarlig i det naturlige som det kan få blitt etter 

min mening. Ingen kan benekte at dette ble profetert mange 

hundre år før det skjedde. Likevel, en må velge å tro.  
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Kapittel 9 

Har Gud skapt universet?  

 

Som vanlig er det bare interessant for meg hva Bibelen sier om temaet. 

Jeg velger å tro på det som står der. Det er derfor jeg velger å tro at Gud 

skapte universet. Har vi bevis? Ikke rent vitenskapelig, kanskje. Jeg 

velger å leve i tro. Første Mosebok beskriver to skapelsesberetninger:  

- 1 Mos kapittel 1 (den første beretningen) 

- 1 Mosebok kapittel 2 (den andre beretningen) 

Vitenskapen presenterer bevis for at universet ble skapt av «ingenting» 

gjennom Big Bang. Likevel, ingen forskere var der for å bevitne 

skapelsen. Det er like mye tro som skal til for at alt ble skapt av 

ingenting i Big Bang. Jeg respekterer at de fleste tror verden ble skapt 

gjennom Big Bang. Min erfaring er at det ikke har noen hensikt i å gå i 

diskusjoner om hva som er rett eller ikke. Vi som kristne må velge å tro 

at Gud skapte universet. Hvorfor? I kapittel 1 leste vi følgende Bibel-

vers: 

- «Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til 

overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,» 

2Tim 3:16 (NB88). 
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- «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). 

- «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). 

- «Legg ikke noe til hans ord, for at han ikke skal straffe deg, og 

du stå som en løgner!» Ord 30:6 (NB88). 

- «Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til 

overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,» 

2Tim 3:16 (NB88). 

- «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). 

- «Slik gjør dere Guds ord ugyldig med de forskrifter dere har 

gitt videre. Og mange lignende ting gjør dere.» Mark 7:13 

(NB88).  

For meg blir det da helt naturlig å tro at universet og jorden ble skapt 

for omtrent 6000 år siden. Kan jeg bevise det med et uomtvistelig 

vitenskapelig bevis? Nei, men det kan ingen andre teorier heller. 

Dessuten velger jeg å la Ordet være mitt bevis. Og det er jo det som 

nettopp er hele poenget mitt: Vi kristne må velge å tro på Guds Ord. Vi 

tror at Gud har skapt alt. En selvfølge for alle? Trolig ikke. Om det er 

for 13,7 milliarder år siden universet ble skapt, som vitenskapen påstår, 
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eller om det er for 6000 år siden, som vi kan regne oss frem til via 

Bibelen: Alt avhenger av tro. Vitenskapen tror jo på sin Big Bang-teori. 

Dette er ikke en såkalt frelses-avhengig sak. Du blir frelst om du tar 

imot Jesus som din redningsmann. Mitt råd er som vanlig: Begrunn hva 

du velger å tro på.  
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Kapittel 10 

Hvorfor fornekter mange kristne evolusjonsteorien?  

 

Dette spørsmålet har mange ulike svar. Selv velger jeg å finne svaret i 

Bibelen. Også dette er et spørsmål som ikke angår vår frelse. Det betyr 

at dersom du tror på evolusjonsteorien, vil du fortsatt bli frelst. Men 

dersom vi går til Bibelen, ser vi at det ikke finnes noen evolusjon. I 

dette tilfellet har jeg valgt å dykke dypt i saken. Hva mener jeg med 

det? Jo, jeg har gått til den hebraiske og greske grunnteksten for 

Bibelen som helhet. Her finner vi interessant informasjon om hvilke ord 

som brukes om skapelsen, og hva de betyr når de oversettes til norsk. 

En veldig forkortet versjon er alt vi rekker i denne boken. Jeg har brukt 

både Norsk Studiebibel 88 (Hermon/Bibelforlaget) og Bibelprogrammet 

BibleWorks 10.0. Her beskrives ordet (å) skape på følgende måte: 

- På hebraisk; «bara». Dette ordet brukes om å skape, å skape av 

intet. 

- På gresk: «kitzo», tilsvarer det hebraiske ordet bara. 

Ifølge Bibelen er derfor mennesket (også hele verden) skapt fiks ferdig, 

og ikke ved evolusjon. Vi er skapt av jord, men vår sjel er av skapt av 

en åndelig karakter (Jes 57:16).  
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En del av meg har lyst til å gå dypere i dette temaet. Selv har jeg studert 

dette i mer enn 25 år. Men bakgrunn innen kjemi, biologi, farmasi med 

mer er dette et spennende område å fordype seg i. På denne måten ville 

jeg argumentert for at evolusjon av liv ikke er matematisk sannsynlig i 

det hele tatt. Hvordan skal en celle kunne bygges opp ved koding av 

uferdig DNA, som igjen ble dannet tilfeldig? Dette kan ikke skje uten 

ribosomer, som er cellens bygge-fabrikk. Og hvordan skal en celle, som 

trenger mengdevis av komponenter for å overleve, kunne reprodusere 

seg selv når den i utgangspunktet ikke hadde de nødvendige 

komponentene?  Det gir ikke noen mening for meg. Men jeg respekterer 

at det gir mening for andre. Jeg velger likevel å ikke gå inn i en kjedelig 

og meningsløs debatt. Det som betyr mest for meg er hva Bibelen sier. 

Hva mener du om denne saken? 
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Kapittel 11 

Hva sier Bibelen om abort?  

 

Så vidt jeg kjenner til, sier ikke Bibelen noe om planlagt, villet abort. 

Og selve navnet abort finnes heller ikke beskrevet. Et eksempel fra 

Bibelen som kan nevnes, er følgende: «22 Når menn kommer i slagsmål 

med hverandre og støter til en svanger kvinne, så hennes barn blir født, 

men ingen ulykke skjer, da skal den som gjorde det, gi den bot som 

kvinnens mann pålegger ham. Han skal gi etter dommeres skjønn. 

23 Men dersom det skjer en ulykke, da skal du gi liv for liv», 2M 21:22-

23 (NB88). Hvis en slik situasjon medførte at fosteret ble dødfødt, 

skulle liv tas for liv, altså dødsstraff. Så alvorlig så Gud på det å skade 

et ufødt foster i Det Gamle Testamentet, og så alvorlig ser Gud på det i 

Det Nye testamentet. Men det er en viktig forskjell: Vi lever ikke lengre 

under Moseloven, og det praktiseres ikke dødsstraff i vestlige land for 

abort.  

Kanskje er du en person som har tatt abort? Eller en mann i et forhold 

som har samtykket i abort? Fortvil ikke, det finnes tilgivelse. Du kan 

begynne med å bekjenne din synd, takke for tilgivelse og la Jesus lege 

dine sår. Som troende kristne er jeg hellig overbevist om at vi skal 

verne om livets rett fra unnfangelse til død. Dette er ikke bare noe jeg 
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sier. Bibelen gjør også det. Under presenteres flere vers fra Ordet om 

dette temaet: 

- Sal 139:15-16: «15 Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble 

virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens 

dyp*. 16 Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok 

ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av 

dem var kommet.» (NB88). 

- Jes 44:24: «Så sier Herren, din gjenløser, han som dannet deg 

fra mors liv: Jeg er Herren, som gjør alle ting. Jeg utspente 

himmelen alene, og bredte ut jorden uten hjelp fra noen.» 

(NB88) 

- Jes 49:1: «Hør på meg, fjerne kyster, og gi akt, dere folk i det 

fjerne! Herren har kalt meg fra mors liv av, han har nevnt mitt 

navn fra min mors skjød.» (NB88). 

- Jer 1:5: «Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du 

kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet 

for folkene.» (NB88). 

- Gal 1:15: «Men da han som utvalgte meg fra mors liv og kalte 

meg ved sin nåde,» (NB88). 

Disse versene viser oss at Gud kjente oss før vi var født. Han visste om 

alle våre dager før de var kommet. Da er det lett å argumentere for at 

menneskelivet, allerede fra unnfangelsen av, er villet og hellig for Gud.  
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Kapittel 12 

Hva sier Bibelen om sex før ekteskapet? 

 

Tillat meg å jekke ned meg selv og alle andre. Bare hyggelig. «Hvorfor 

gjør du det?», spør du? Fordi ingen er rene på dette området. Se bare 

følgende Bibel-sitater: 

- «Det finnes ikke et rettferdig menneske på jorden som bare gjør 

godt og aldri synder.» Pred 7:20 (NB88).  

- «alle har syndet og står uten ære for Gud.» Rom 3:23 (NB88). 

- «Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å 

begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte.» 

Matt 5:28 (NB88). Dette gjelder selvsagt også kvinner. Kan 

noen påstå at de aldri har feilet her? Jeg har aldri møtt noen. 

Nå som vi alle er jekket ned, kan vi begynne å se på hva dette betyr i 

praksis. Det betyr blant annet at vi ikke skal la være å forkynne om hva 

Bibelen sier om sex, bare fordi ingen er verdige til å undervise i temaet. 

I Bibelen finner vi mange advarsler om sex i feil setting. Store deler av 

Salomos Ordspråk advarer mot hor. Hvorfor? Jeg tror det er fordi kong 

David advarte sin sønn Salomo mot sin egen synd: Salomo var et 

produkt av farens hor med Batseba. Dette førte til massive og alvorlige 

konsekvenser for kong David, og andre.                                                 
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Se blant annet 2 Sam kapittel 11. Hva er definisjonen på hor i Bibelsk 

setting? Det kan defineres som all sex utenfor ekteskap, se 2 Mos 

20:14: «Du skal ikke drive hor.» (NB88). Jeg vil anbefale å bruke 

oppslagsverk, for eksempel Norsk Data-Bibel, Lunde Forlag/Data-

Bibel-programmet BibleWorks 10:0. Her finner vi litt mer informasjon 

om hva hor defineres som. Hebraisk har to ulike ord for hor: 

- Zãna (porneúein på gresk): Utukt, porneìa på gresk, å være 

løsaktig. Sex utenfor et gyldig ekteskap. 

- Nã'af (moicheúein på gresk): Handlingen å bryte et ekteskap ved 

å ha sex utenfor ekteskapet. 

Det er sterke advarsler i Bibelen mot sex utenfor ekteskapet: 

- «Den som driver hor med en kvinne, er uten forstand i sitt 

hjerte. Den som gjør det, ødelegger sin egen sjel.» Ord 6:32 

(NB88). 

- «3 For en fremmed kvinnes lepper drypper av honning, og 

glattere enn olje er hennes tunge. 4 Men til sist er hun besk som 

malurt, skarp som et tveegget sverd. 5 Hennes føtter går nedover 

til døden, til dødsriket fører hennes skritt.» Ord 5:3-5 (NB88). 

Gjelder selvsagt også menn. 

- «La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være 

usmittet! For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter 

ekteskapet.» Heb 13:4 (NB88). Dette gjelder også i dag. 
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I denne settingen passer det å ta opp bruk av porno. Dette er et punkt 

som dessverre de aller fleste menn har en tilbøyelighet mot. Som 

sjelesørger gjennom mange år har jeg sett hvor stor skade porno kan 

gjøre på sjelen til menn. Jeg har ikke erfaring hvordan dette påvirker 

kvinner, men jeg antar at det har samme effekt: Mennesker, som Jesus 

døde for, blir gjort til objekter. Menneskeverdet forsvinner til lite eller 

ingenting. Porno ødelegger relasjoner og ekteskap. Hva sier forskning 

på dette området?  Jeg vil gjerne ta frem ett eksempel. I følge kilden 

https://conquerseries.com/why-68-percent-of-christian-men-watch-

porn/, ser 68% av kristne menn og 50% av pastorer jevnlig på porno 

(USA). Conquerseries.com er en organisasjon som vil hjelpe menn med 

avhengigheter på det seksuelle området. Det finnes statistikk for Norge 

også, men da helst nordmenn som helhet, og ikke inndelt etter 

trossamfunn. Det som er viktig for meg å formidle, er at Jesus kan tilgi 

deg (han har allerede tilgitt, vi må bare ta imot) og sette deg fri dersom 

du sliter med disse tingene. Ta kontakt med en pastor, eller en som har 

erfaring med å hjelpe kristne som er avhengig av porno/andre 

problemer. Bestem deg for å bli satt fri. Hensikten her er ikke å 

moralisere, men å advare mot en livsstil som skader deg og andre. 

Bibelen har svarene også på dette området. Gud vil det beste for deg. 

Husk: Sex uten samleie kan også overføre noen typer kjønns-

sykdommer. Du kan bli smittet med både Herpes- og HPV-virus selv 

ved bruk av kondom. Se f.eks FHI.no. Vent med sex til din utvalgte. 

https://conquerseries.com/why-68-percent-of-christian-men-watch-porn/
https://conquerseries.com/why-68-percent-of-christian-men-watch-porn/
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Kapittel 13 

Hva er så galt med gen-manipulering?  

 

Genteknologi kan defineres som teknikker for å kartlegge, isolere, 

modifisere og ta opp DNA. Allerede tilbake i 2003 erklærte The Human 

Genome Project at ca 90 prosent av det menneskelige genomet var 

kartlagt (deler av DNA i områder som kalles sentromerer og telomerer 

er ikke inkludert i studiet. Den tekniske forklaringen på dette tas ikke 

med i denne boken). Genteknologi kan ifølge definisjonen over brukes 

til bare å kartlegge DNA. Det er ikke det jeg mener er synd mot Guds 

skaperverk. Det jeg mener er synd, er å bevisst endre på ulike arters 

DNA, for så å sette den inn i samme art, eller helt fremmede art. Det er 

en synd. Pluss at det er å tukle med DNA. «Hvorfor er dette så galt, 

da?», spør du kanskje? La oss nok en gang gå til Bibelen for å få svaret: 

- «11 Og Gud sa: Jorden skal la gress spire fram, og planter som 

sår seg, og frukttrær som bærer frukt med frø i, på jorden, hvert 

etter sitt slag. Og det ble slik. 12 Jorden lot gress gro fram, 

planter som sår seg, hvert etter sitt slag, og trær som bærer 

frukt med frø i, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt.» 

1M 1:11-12 (NB88, understrekning gjort av meg). 

- «20 Og Gud sa: La vannet vrimle med et mylder av levende 

skapninger, og la fugler fly over jorden, under 
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himmelhvelvingen. 21 Og Gud skapte de store sjødyrene og alt 

levende som rører seg, som vrimler i vannet, hvert etter sitt slag, 

og hver vinget fugl etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. 

22 Gud velsignet dem og sa: Vær fruktbare og bli mange og fyll 

vannet i havet, og fuglene bli mange på jorden!» 1M 1:20-22 

(NB88, understrekning gjort av meg). 

- «24 Og Gud sa: Jorden skal la levende skapninger gå fram, hver 

etter sitt slag: Fe og kryp og jordens ville dyr, hvert etter sitt 

slag. Og det ble slik. 25 Og Gud gjorde de ville dyr på jorden, 

hvert etter sitt slag, kveget etter sitt slag, alt jordens kryp etter 

sitt slag. Og Gud så at det var godt.» 1M 1:24-25 (NB88, 

understrekning gjort av meg). 

- «26 Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår 

liknelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens 

fugler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører 

seg på jorden. 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds 

bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.»       

1M 1:26-27 (NB88, understrekning gjort av meg). 

Ser du som leser noen fellestrekk her? Gud har skapt alt etter sitt slag. 

De skulle formere seg etter sitt slag. Til sist ble mennesket skapt i Guds 

bilde. Hvilke konsekvenser får det at en blander DNA mellom arter? 

Hva er det forskere da synder imot? Her er et par viktige forslag: 
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1) De synder mot Guds forsett. Alle arter ble skapt hver til sin art. 

De skal formere seg innen sin egen art. Ved å blande arter 

genetisk ødelegger man Guds skaperverk slik Han ville ha det. 

Mange kristne vet ikke engang om at dyrearter nå blandes med 

hverandre for å utnytte hverandres egenskaper bedre. Eksempel: 

Spider-goats (http://en.wikipedia.org/wiki/BioSteel) hvor 

edderkoppgener blir implantert i DNA til geiter. Edderkoppsilke 

kan ekstraheres ut fra geitemelken. Jeg mener, basert på Bibelen 

selvsagt, at dette er å synde mot Gud. Hva mener du? En 

mengde eksempler kan finnes ved å google trens-genetic 

species, for eksempel.  

2) Mennesket er skapt i Guds bilde. Ved å blande dyrearter med 

mennesket, er det ikke lengre 100% menneskelig. Livsformen er 

ikke lengre «skapt» i Guds bilde. Det er uendelig alvorlig. 

Mennesket og dyr har nå blitt blandet genetisk. Det er fakta. Og 

det vil bli verre. Tror du meg ikke? Vel, sjekk opp følgende link: 

https://news.nationalgeographic.com/2017/01/human-pig-

hybrid-embryo-chimera-organs-health-science/. Her presenteres 

til og med bilder av aborterte fostre av levedyktige hybrider av 

menneske og gris. Disse vesenene er ikke blitt til etter Guds 

forordning.  

En av de største teknologiske miraklene vitenskapen kommer til å få 

se i dette århundret, er allerede kåret: Teknologien CRISPR 

http://en.wikipedia.org/wiki/BioSteel
https://news.nationalgeographic.com/2017/01/human-pig-hybrid-embryo-chimera-organs-health-science/
https://news.nationalgeographic.com/2017/01/human-pig-hybrid-embryo-chimera-organs-health-science/
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(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, se link 

https://no.wikipedia.org/wiki/CRISPR). Med denne teknologien kan 

en raskt, billig og veldig nøyaktig klippe og lime gener mellom alle 

arter. Jeg vil oppfordre leseren til å gjøre seg opp sin egen mening 

også rundt dette temaet. Dere som er unge fra boken skrives våren 

2019 vil definitivt bli nødt til å forholde dere til gen-teknologiens 

kvantesprang i tiårene som kommer. Og det kan dere ikke gjøre på 

en riktig måte uten å forankre deres meninger ut ifra Guds Ord. 
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Kapittel 14 

Er det sant at Gud er treenig? 

 

Det korte svaret er: Ja. La oss se hva Bibelen sier, delt inn i Det Gamle- 

og Det Nye Testamentet: 

Treenig Gud i Det Gamle Testamentet 

- 1 Mos 1:26: «Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, 

etter vår liknelse. De skal råde over havets fisker og over 

himmelens fugler, over feet og over all jorden, og over hvert 

kryp som rører seg på jorden.» (NB88). «Oss» her kan tolkes til 

Gud, Jesus og Den Hellige Ånd. Noen mener det også 

inkluderer englene. Hva tror du? 

- Jes 48:16: «Kom nær til meg, hør dette! Fra begynnelsen av har 

jeg ikke talt i det skjulte. Fra den tid det kom, var jeg der. Og nå 

har Herren Herren sendt meg og sin Ånd.» Jes 48:16 (NB88). 

Her omtales Gud, Jesus og Den Hellige Ånd. Tre personer. 

Treenig Gud i Det Nye Testamentet 

- Matt 28:19: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet 

dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds 

navn» (NB88). Kan det sier tydeligere? Jeg mener svaret er nei. 
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Kapittel 15 

 Finnes det informasjon om aliens i Bibelen?  

 

For å gjøre en lang historie kort: Nei. Men det betyr ikke at det ikke 

finnes vesener i himmelrommet. Hva sier Bibelen? Den forteller oss at 

det er «ondskapens åndehær» som bor i himmelrommet. Hvor ser folk 

UFO-er (med aliens inni)? På/i himmelen. For mange kristne er dette 

kanskje et sært tema. Det vet jeg. Men det er masse fokus om aliens i 

alle typer media (for mer info, se gratis bok: «Bruden som bare 

forsvant» på linken https://www.Gratisbok.no). Hvem er de? Hvor 

kommer de fra? Hva sier Bibelen om dette? Det er nettopp dette siste 

spørsmålet jeg ønsker å hjelpe unge kristne til å kunne adressere. Det 

står ingenting i Bibelen om at Gud har skapt andre intelligente vesener 

på andre planeter. Da ville Gud ha fortalt oss om det. Hvorfor? Se bare 

på forholdet mellom Gud og Abraham: «Da sa Herren: Skulle jeg vel 

skjule for Abraham det jeg er i ferd med å gjøre?» 1M 18:17 (NB88). 

Konteksten er at Gud ikke ville holde det hemmelig for Abraham at han 

ville ødelegge Sodoma og Gomorra for deres synder. Abraham ble kalt 

Guds venn (Jak 2:23). Gud respekterer sin venner. I Jesus har vi en 

bedre pakt enn Abraham: «Derfor er det også en så meget bedre pakt, 

den som Jesus er blitt borgsmann for.» Heb 7:22 (NB88). Skjønner du 

hvor jeg vil med alt dette?  

https://www.gratisbok/
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Alt dette er tatt med for å vise hvordan argumentasjon kan bygges opp 

med Bibelen som grunnvoll.  

Vi er frelst i- og gjennom Jesus. Vi har en bedre pakt gjennom Jesus. 

Skulle ikke Bibelen ha fortalt det til oss hvis det fantes andre 

«menneskeraser/aliens» i verdensrommet? Jo. La oss se på hva som står 

i første Mosebok om skapelsen av mennesket:  

- «26 Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår 

liknelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens 

fugler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører 

seg på jorden. 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds 

bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.» 1M 

1:26-27 (NB88).  

- «Gud Herren formet mennesket* av jordens** støv, og blåste 

livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel.» 

1M 2:7 (NB88). 

Jeg oppfordrer alle til å lese gjennom 1 Mosebok kapittel 1 og 2. Ser du 

noe som kan type på at det ble skapt aliens? Det gjør ikke jeg. Likevel, 

mange troende og ikke-troende tar følgende vers til inntekt for at det må 

finnes intelligent liv andre steder i universet: «Jeg har også andre får, 

som ikke hører til i denne kveen. Også dem skal jeg lede, og de skal 

høre min røst. Og det skal bli én hjord og én hyrde.» Joh 10:16 (NB88). 

Jesus snakker her om oss hedninger som skal bli frelst, og ikke om 

aliens etter min klare oppfatning. Hva mener du er rett? 
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Tre skriftsteder i Bibelen kan bidra til å forstå hvordan herskeren i 

luftrommet og Antikristens ånd er koblet opp mot temaet aliens:      

- Ef 2:2: «I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter 

høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i 

vantroens barn.» (NB88).     

- Ef 6:12: «For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot 

maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette 

mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» (NB88).      

- Joh 4:2-3: «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.» 1 Joh 4:2-3 (NB88).      

Hvem bor i himmelrommet? Svaret er enkelt: Ondskapens åndehær. Det 

er derfor ikke det minste mistenkelig at det forekommer utallige 

observasjoner/manifestasjoner/fortellinger av både utenomjordiske 

romskip og aliens. Og var Antikristens ånd til stede for nesten 2000 år 

siden, er den det i høyeste grad i dag. Så, hva mener jeg om aliens? Jeg 

mener at alt som har med aliens å gjøre skyldes interdimensjonale onde 

ånder. De opererer i en annen dimensjon/himmel, som vi dødelige ikke 

har tilgang til. «Jaså, kan du argumentere dette ut ifra Bibelen?», spør 

du? Godt at du begynner å lære. Selvsagt kan jeg det. Se følgende vers: 

«Se, himlenes himler, jorden og alt det som er på den, hører Herren din 
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Gud til.» 5M 10:14 (NB88, se også 5 Mos 32:1, 1 Kong 8:27, 2 Krøn 

2:6, Ef 4:10, 2 Pet 3:5, for å nevne noe få). Himler nevnes i flertall, ikke 

entall. Altså ser vi at Bibelen selv sier at det er flere dimensjoner. Vi 

kan ikke se englene, eller demonene, vanligvis. Det skjer kun 

unntaksvis. Men de eksisterer, ikke sant? De må jo oppholde seg et 

sted. Derfor mener jeg at aliens/demoner er interdimensjonale 

skapninger som hovedsakelig befinner seg i himmelrommet (Ef 6:12). 

Hva mener du er riktig? Se følgende linker under. Her presenteres bevis 

for at UFO er ekte og ikke fra denne verden. I tiden som kommer vil vi 

trolig se mye mer til dette, se særlig nederste link fra mars 2023. 

• https://www.youtube.com/watch?v=AOkOOGHvBLw 

• https://www.youtube.com/watch?v=p8alohGzvJg  

• https://www.youtube.com/watch?v=EDj9ZZQY2kA  

• https://www.washingtonpost.com/news/retropolis/wp/2017/12/18/the-

government-admits-it-studies-ufos-so-about-those-area-51-

conspiracy-theories/?noredirect=on&utm_term=.c704b9c05666  

• https://www.youtube.com/watch?v=DqNNXpgB2bw  

• https://edition-m.cnn.com/2019/09/18/politics/navy-confirms-ufo-

videos-trnd/index.html?r=https%3A%2F%2Fedition.cnn.com%2F  

• https://www.vgtv.no/video/184861/usa-bekrefter-umulig-aa-forklare  

• https://www.youtube.com/watch?v=HZeAYsz7rvw  

• https://www.youtube.com/watch?v=8tRSRghWteg  

• https://nypost.com/2023/03/15/pentagon-officials-suggest-alien-

mothership-in-our-solar-system-could-send-mini-probes-to-earth/ 

https://www.youtube.com/watch?v=AOkOOGHvBLw
https://www.youtube.com/watch?v=p8alohGzvJg
https://www.youtube.com/watch?v=EDj9ZZQY2kA
https://www.washingtonpost.com/news/retropolis/wp/2017/12/18/the-government-admits-it-studies-ufos-so-about-those-area-51-conspiracy-theories/?noredirect=on&utm_term=.c704b9c05666
https://www.washingtonpost.com/news/retropolis/wp/2017/12/18/the-government-admits-it-studies-ufos-so-about-those-area-51-conspiracy-theories/?noredirect=on&utm_term=.c704b9c05666
https://www.washingtonpost.com/news/retropolis/wp/2017/12/18/the-government-admits-it-studies-ufos-so-about-those-area-51-conspiracy-theories/?noredirect=on&utm_term=.c704b9c05666
https://www.youtube.com/watch?v=DqNNXpgB2bw
https://edition-m.cnn.com/2019/09/18/politics/navy-confirms-ufo-videos-trnd/index.html?r=https%3A%2F%2Fedition.cnn.com%2F
https://edition-m.cnn.com/2019/09/18/politics/navy-confirms-ufo-videos-trnd/index.html?r=https%3A%2F%2Fedition.cnn.com%2F
https://www.vgtv.no/video/184861/usa-bekrefter-umulig-aa-forklare
https://www.youtube.com/watch?v=HZeAYsz7rvw
https://www.youtube.com/watch?v=8tRSRghWteg
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Kapittel 16 

Hva sier Bibelen om homofili? 

 

Også på dette temaet er Bibelen veldig klar: Å leve som praktiserende 

homofil er synd, som alle andre synder. Mange ulike typer synd er 

beskrevet i Bibelen. Det som gjør synden så farlig for oss, er hvis vi 

velger å leve i den. Da slipper vi Djevelen til i livene våre. Og det kan 

ødelegge livet vårt. Det er ikke bare det å leve et bevisst liv som aktiv 

homofil som Bibelen beskriver som synd. Her har vi som kristne 

bommet mer eller mindre bevisst. Hvorfor er det slik? Det er nok 

mange mulige svar. Et av de mest pinlige for oss som kristne, er at det 

er lettere å rakke ned på bestemte, svakere grupper, for på den måten å 

rettferdig-gjøre seg selv og sine egne synder. Det er ikke å leve et liv i 

kjærlighet. Jeg er ikke imot homofile. Men jeg tror på Guds Ord, at det 

er en synd å leve i homofilt samliv, akkurat som alle andre synder. 

Derfor vil jeg advare særlig kristne mot å leve et slikt liv. I det følgende 

skal jeg presentere synder vi som kristne ikke skal leve i. Ingen bør det. 

De fleste som leser punktene under, vil måtte innrømme at en eller flere 

av disse syndene er noe som alle vil kunne kjenne seg fristet til i løpet 

av livet. Og som dere vil se, gjelder det ikke bare homofili. Sjelden har 

jeg hørt andre ha fokus på det som skal presenteres i det følgende. 

Listen i Rom 1:23-32 er som følger: 
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- Avgudsdyrkelse (Rom 1:23-25)                                                                              

- Homofili, begge kjønn (Rom 1:26-27)                                                                    

- Urett (Rom 1:29)                                                                                                      

- Umoral (Rom 1:29)                                                                                                  

- Griskhet (Rom 1:29)                                                                                                

- Ondskap (Rom 1:29)                                                                                              

- Misunnelse (Rom 1:29)                                                                                          

- Mordlyst (Rom 1:29)                                                                                                

- Strid (Rom 1:29)                                                                                                      

- Svik (Rom 1:29)                                                                                                      

- Falskhet (Rom 1:29)                                                                                                

- Ryktemakere (Rom 1:29)                                                                                        

- Baktalere (Rom 1:30)                                                                                              

- Gudshatere (Rom 1:30)                                                                                          

- Voldsmenn (Rom 1:30)                                                                                            

- Overmodige (Rom 1:30)                                                                                          

- Storskrytere (Rom 1:30)                                                                                          

- Oppfinnsomme til ondt (Rom 1:30)                                                                        

- Ulydige mot foreldre (Rom 1:30)                                                                            

- Uforstandige (Rom 1:31)                                                                                          

- Upålitelige (Rom 1:31)                                                                                              

- Uten naturlig kjærlighet (Rom 1:31)                                                                        

- Ubarmhjertige (Rom 1:31)         
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- «De kjenner godt til Guds rettferdige dom, at de som gjør slikt, 

fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare slikt selv, men de holder også 

med dem som gjør det.» Rom 1:32 (NB88). Husk følgende: Vi lever 

ikke under Moseloven. Straffen for homofili den gangen var døden. 

Jesus har tatt på seg vår straff. Men synd er like mye synd i Det Nye 

Testamentet. Andre eksempler hvor homofili er nevnt som synd i 

Bibelen, er som følger: 

- 3 Mos 18:22: «Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med 

en kvinne. Det er en styggedom.» (NB88).                                                 

- 3 Mos 18:29: «Hver den som gjør noen av alle disse motbydelige 

gjerninger, skal bli utryddet av sitt folk – hver og en som gjør slikt.» 

(NB88).                                                                                                                    

- 3 Mos 20:13: «Når en mann ligger hos en annen mann, som en ligger 

hos en kvinne, da har de begge gjort en motbydelig gjerning. De skal 

dø. Deres blod være over dem!» (NB88).                                                                                                            

- 5 Mos 22:5 (homofili/transvestitter): «En kvinne skal ikke ha 

mannsklær på seg, og en mann skal ikke kle seg i kvinneklær. Hver den 

som gjør det, er en styggedom for Herren din Gud.» (NB88).    
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- 1 Kor 6:9: «9 Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve 

Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller 

ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller 

menn som øver utukt med menn, 10 eller tyver eller pengegriske eller 

drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.» 1Kor 6:9-10 

(NB88).  

- Gal 5:19 «Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, 

urenhet, skamløshet,» (NB88. Utukt: homofili, sex utenfor ekteskapet, 

med dyr og så videre):                           

- 1 Tim 1:10: «horkarer, menn som ligger med menn, menneskerøvere, 

løgnere, menedere, og hva det ellers kan være som strider mot den 

sunne lære» (NB88).  

Vi er kalt til å elske hverandre, men ikke til å elske det Bibelen kaller 

synd. Og det er først og fremst vi som kristne som må passe våre egne 

liv. Deretter kan vi forkynne til verden, sannheten tro i kjærlighet (Ef 

4:15). Vi som kristne må lære å gjøre dette i respekt for andre 

mennesker. «Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte. Men du skal 

irettesette din neste, for at du ikke skal få synd på deg for hans skyld.» 

(NB88). Under Moseloven var det slik at det å ikke irettesette/tale til 

rette sin neste var det samme som å hate sin neste. Husk: Jesus har tatt 

på seg vår synd. Men prinsippet om å rettlede våre søsken i troen, er 

like fullt viktig i dag også. Er det ikke ønsket, må vi la det være. 
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Kapittel 17 

Hva sier Bibelen om drikking? 

 

Alkohol er et veldig kontroversielt tema i kristne kretser i Norge. Det 

tar opp svært mye av vår oppmerksomhet. Avholds eller ikke? Hva er 

rett? Her må enhver gjøre seg opp sin egen mening, basert på Bibelen, 

hva som er rett å gjøre i de ulike settinger. Den første kritikken jeg 

mottok i studietiden, var at jeg ikke ville delta på ville fester eller 

liknende hvor drikking var seltralt. Som vanlig er det kun interessant for 

meg hva Bibelen sier om temaet. Her er noen få eksempler: 

- «Vinen er en spotter, sterk drikk fører til bråk, og hver den som 

raver av den, blir ikke vis.» Ord 20:1 (NB88). 

- «31 Se ikke til vinen, hvor rød den er, hvordan den perler i 

begeret, hvor lett den går ned! 32 Til sist biter den som en slange 

og hogger som en hoggorm.» Ord 23:31-32 (NB88). 

- «Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og 

timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over 

dere som en snare.» Luk 21:34 (NB88).  

- «La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være 

edrue.» 1Tess 5:6 (NB88). Kan også bety edru i våre 

holdninger/tro. 



77 
 

- «Bryt ikke ned Guds verk på grunn av mat! Ganske visst er alt 

rent, men det er ondt for det menneske som eter det når det er til 

anstøt.» Rom 14:20 (NB88). La oss være sikre i våre valg. 

- «Det er godt å la være å ete kjøtt eller drikke vin eller gjøre noe 

annet som er til anstøt for din bror.» Rom 14:21 (NB88). Vi har 

et ansvar for å ta hensyn til de rundt oss. Skader det andre rundt 

oss å drikke alkohol, bør vi la det være. Også her: Gjør deg opp 

din egen mening, basert på Bibelen. 

- «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). Ikke drikk alkohol hvis du kjenner at det ikke er riktig 

for deg.  

Jeg vil igjen påminne leseren om følgende: Målet er hovedsakelig å 

vise hva som står i Guds Ord om ulike temaer. Mitt personlige råd 

er som vanlig: Gjør deg opp din egen mening i de ulike situasjoner, 

basert på Bibelens Ord.  
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Kapittel 18 

Covid-19-viruset 

 

Innledning 

Dette temaet er så viktig at det må adresseres. Ikke av frykt, men av 

nødvendighet. Covid-19 viruset ble påvist i Wuhan-provinsen i 

Kina den 31.12.19. Mange kristne, og verden som helhet, lever nå i 

stor frykt for Covid-19, også kjent som «korona-viruset». Som 

kristne må vi forholde oss til hva Bibelen har å si om det å lyde sine 

respektive myndigheter i det landet en bor i. Situasjonen per midten 

av mars 2020 (når dette skrives) har blitt uoversiktlig. Vi opplever 

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 til de rundt deg. Under 

presenteres noen råd for hvordan vi som frelste bør forholde seg til 

situasjonen Covid-19 viruset har påført samfunnet. Her presenteres 

tre viktige punkter som du trenger å vite noe om: 
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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. 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 på 

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 riktig å lyde myndighetene i landet hvor du bor 

«1 Hver 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. 2 Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds 

ordning imot. Men de som står imot, skal få sin dom. 3 For 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. 4 For 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 tjener, en hevner til straff over den som 

gjør det onde. 5 Derfor er det nødvendig å underordne seg, ikke 
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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 grundigere 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. 
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Kjære ungdom: Vær ved godt mot! Jesus sa at pest skulle 

forekomme mange steder i endens tid, Luk 21:11. Dette er 

«fødselsveer». Men Jesus kommer ikke med det samme. Først må 

bortrykkelsen komme. Og den vil komme. Men bortrykkelsen må 

ikke forveksles med Jesu andre komme! Hele verden er rammet av 

Covid-19-viruset per mars 2020. Derfor kan det kan trygt sies at det 

er pest mange steder som i Luk 21:11. Her går mange kristne feil: 

Vi som er frelst skal ikke utsettes for Guds vrede. Her er flere Bibel-

vers som forsvarer at bortrykkelsen skjer før trengselstiden på 7 år: 

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. Boken har blitt kontinuerlig 

oppdatert og tar for seg mange interessante spørsmål om Bibelens 

profetier om endetiden. 

Noen selvsagte tips: Husk på de rundt deg! Bruk sosiale medier 

eller telefon. Og husk på familien din. Delta i menigheten på nettet 

hvis det er lagt opp til det. 

 

https://www./
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Jeg tror!  

Trosforsvar for unge kristne 

 

Denne boken er skrevet for å kunne hjelpe unge 
kristne å forsvare troen sin. Forfatteren har selv 
opplevd at det å flytte ut av hjemmet og sin vante 
menighet kan være tøft. Også trosmessig. I en ny 
hverdag skal den unge kristne forsøke å danne sitt 
nye liv. Mange blir møtt med skepsis fordi de velger 
å tro på Gud. Og mange blir igjen bombardert med 
spørsmål de ikke har forutsetning til å svare på. 
«Hvorfor har jeg ikke lært noe om å forsvare troen 
min?», undre de seg kanskje på. Og hvordan skal jeg 
klare ensomhet under Covid19-pandemien? Alle som 
er voksne har jo vært ung en gang. Vi som voksne 
kristne har et ansvar for å hjelpe de unge til å kunne 
forsvare det de tror på. Boken er ikke et komplett 
eksempel på trosforsvar. Det var heller aldri 
hensikten. Men den er skrevet for å kunne hjelpe 
unge kristne til å begynne en prosess på å kunne 
forsvare sin tro. På hva? På Bibelen. Mange aktuelle 
tema som unge kristne blir krevd å ha en mening om 
blir tatt opp. Bli med på en spennende reise innen 
trosforsvar. 

 

 

 

 


