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Herre, la meg kjenne dine veier. Lær meg dine stier!  
La meg få vandre i din sannhet, lær meg, for du er Gud, min frelser!  

Til deg setter jeg alltid mitt håp. (Sal 25,4-5)
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DEN LUTHERSKE 
BEKJENNELSES-
KIRKE (LBK)

Den Lutherske Bekjennelseskirke er en 
evangelisk-luthersk kirke som tror at Gud 
har gitt hele verden det glade budskap om 
den forsoning som har skjedd i Kristus. Vi 
tror at Jesus Kristus er sann Gud, at han har 
blitt menneske for vår skyld, levd et liv uten 
synd, lidt og dødt i vårt sted og oppstått fra 
de døde. Vi tar imot denne forsoning gjen-
nom troen, får tilgivelse for alle våre synder 
og har løfte om evig liv sammen med Gud. 
Hensikten med vår kirkes eksistens er å 
føre videre dette glade budskap, og samles 
omkring forkynnelsen, dåpen og nattverden 
for å vokse i den tro vi har fått av Gud.

Vår kirkes tro har en eneste grunnvoll, 
nemlig det Ord som Gud har gitt oss i Det 
gamle og nye testamentes hellige skrifter. 
Det er Gud selv som har inspirert de men-
neskelige forfatterne av Bibelens 66 bøker, 
og derfor må disse skrifter ikke betraktes 
som menneskelige produkt, men som Guds 
eget ord. Bibelens ord er den eneste normen 
for sann kristen lære. Vi tror at Bibelen må 
leses ut fra dens egenart og karakter. Poesi 
må leses som poesi, historie som historie, 
og så videre.

Vi bekjenner oss til de lutherske bekjennel-
sesskriftene som er samlet i Konkordiebo-
ken fra 1580, ettersom vi har funnet at de 
overensstemmer helt med vår kirkes eneste 
grunnvoll, Bibelen.

Vår tro er ikke ny, men har funnes i alle 
tider, der mennesker har tatt imot Guds ord 
og rettet seg etter det. Fordi vi vet at vi er 
store syndere for Gud, behøver vi Guds ords 
rene og klare undervisning der tilgivelse og 
oppreisning gis oss i forkynnelsen av Jesu 
forsoningsverk.

LBK deler tro og kirkefellesskap med KELK, 
Den konfesjonelle evangelisk-lutherske kon-
feransen, som består av 32 medlems kirker 
rundt omkring i verden, blant annet Evan-
gelisch-Lutherische Freikirche i Tyskland, 
Evangelical Lutheran Synod og Wisconsin 
Evangelical Lutheran Synod i USA. I alt er 
vi omkring en halv million kristne i dette 
internasjonale fellesskap. Det er vårt håp at 
flere skal komme med i vårt fellesskap der 
Frelseren Jesus og syndenes tilgivelse alltid 
står i sentrum.

Fra redaksjonen

Uten Guds Sønn fins intet håp   
for denne vår verden, åndelig død.
Uten Guds ord kan jeg ei se
at Herren Kristus er livet. 
Herre, du ser vår nød,
bare hos deg er liv.
Herre, vi priser ditt hellige navn.

(Seth Erlandsson) 

«Sjelden har det vært viktigere å løfte fram håpsdimensjonen,» skrev lede-
ren for en kirkelig nødhjelpsorganisasjon nylig i en artikkel med tittel «Håp 
for en verden i krise?» - på trykk i en kristen avis. For det er svært mye uro 
og nød i verden nå: Ti prosent av verdens befolkning sulter. Krigen i Ukraina 
har ført til en sterk økning i antall flyktninger. Krigen og koronapandemien 
fører også til dårligere økonomi for folk i alle verdensdeler. Blant annet. 
Forfatteren setter sitt håp til at politikere og andre med innflytelse nå vil 
lede an med å få gjort visse nødvendige grep, som foreslås i artikkelen. 
Da er det grunn til håp midt i den ellers så dystre utviklingen.

Gud nevnes ikke i artikkelen. noe som er litt merkelig og et savn. For Kir-
kens herre er jo håpets Gud (Rom 15,13). I Klagesangene sier forfatteren (an-
tagelig Jeremia), etter å ha malt fram fiendenes grusomhet, ødeleggelsen av 
tempelet og folkets lidelser: «Men én ting legger jeg meg på hjertet, og dette 
gir meg håp: Herren er nådig, vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar 
ikke slutt, den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Jeg sier: Herren er 
min del, jeg setter mitt håp til ham» (Klag 3,21-24).  

Med «håp» menes i dagligtalen en ubestemt forventning om hjelp og forbe-
dring. Men når Bibelen taler om en troendes håp, er det noe fast og sikkert: 
«Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen» (Hebr 6,19). Kristus Jesus er 
vårt håp (1 Tim 1,1), uten ham var vi «uten håp og uten Gud i verden» (Ef 
2,12). Gud har «i sin rike miskunn født oss på ny til et levende håp ved Jesu 
Kristi oppstandelse fra de døde» (1 Pet 1,3). «Til hans navn skal folkeslagene 
sette sitt håp» (Matt 12,21).

Ja, som kristne ønsker vi inderlig at andre må få eie det samme håp som vi 
selv har. Kanskje litt provoserende for noen, men «det er ikke kirkens opp-
drag å løse alle sosiale problemer i verden. Kirkens oppdrag er å forkynne 
evangeliet til frelse for sjeler som står i fare for å gå fortapt» (KELKs Nittifem 
teser for det 21. århundre, #75). Og alle kan vi få være med på dette, ved for-
bønn, personlig tjeneste og økonomisk støtte. Men: i takknemlighet for Gud 
vår frelsers store godhet imot oss, vil vi naturligvis også vise godhet og hjelpe 
vår neste når han er fattig, ensom, på flukt osv. Luther sa: «Den som går 
forbi sin neste, går også forbi Gud.»

Hver og en av oss har fått et oppdrag, et kall til å tjene vår neste i kjærlighet. 
I dette nummeret har vi valgt å ha et fokus på nettopp det temaet.  

http://www.luthersk-kirke.no
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Et kongelig presteskap – av Guds nåde
Men dere er en utvalgt slekt, et 
kongelig presteskap, et hellig 
folk, et folk som Gud har vunnet 
for at dere skal forkynne hans 
storverk, han som kalte dere fra 
mørket og inn i sitt underfulle lys. 
(1 Pet 2,9) 

For noen år siden feiret vi 500-års 
jubileet for den lutherske reforma-
sjonen. Gud brukte Martin Luther 
til å reformere kirken. Når vi tenker 
på reformasjonen, tenker vi først og 
fremst på at Luther gjeninnførte den 
bibelske læren om rettferdiggjørelsen. 
Denne lære sier at Gud rettferdig-
gjør eller tilgir syndere av bare nåde 
for Kristi skyld. Denne tilgivelse tar 
vi imot i troen. Vi kan ikke ta imot 
syndenes tilgivelse på noen annen 
måte enn gjennom troen. Vi kan 
ikke gjøre oss fortjent til den ved 
gjerninger, botsøvelser, anger, selv-
ransakelser, bønner, pilegrimsreiser, 
etc. I rettferdiggjørelsen tilregner 
Gud oss av bare nåde en fullkommen 
rettferdighet, Kristi rettferdighet.

Læren om rettferdiggjørelsen er 
hovedlæren i den kristne religio-
nen. Den blir kalt den læren som 
kirken står eller faller ved. Faller 
denne læren, faller også kirken. Om 
kirken faller, er den ikke lenger en 
kristen kirke. Den kan nok være 
en folkereligiøs kirke med en sterk 
organisasjon og mye aktivitet. Den 
kan være en kirke som følger tidens 
ånd og menneskers lærer, men den 

kan ikke være en bibelsk kirke, fordi 
den ikke lenger forkynner Bibelens 
hovedbudskap, nådens evangelium. 
Men blir læren om rettferdiggjørel-
sen stående, dvs. blir den fortsatt 
forkynt og bekjent klart og rent, kan 
også kirken bli stående som en kris-
ten kirke. Derfor sier vi at læren om 
rettferdiggjørelsen er den læren som 
kirken står eller faller ved.

Det er mange andre lærer i Bibe-
len som er nært knyttet til læren om 
rettferdiggjørelsen. En av disse er 
læren om det allmenne prestedøm-
met. Også denne læren ble gjen-
innført i kirken av Gud gjennom 
Martin Luther. Ifølge denne læren 
har Kristus gjort alle de som tror på 
ham til «konger og prester for Gud», 
som det står i Åp 1,6. Og som vi 
leste i teksten vår, er de kristne «et 
kongelig presteskap».

Da denne læren ble gjeninnført 
i kirken, betydde det en radikal 
forandring i kirkens liv. Denne 
læren brøt nemlig fullstendig med 
pavens makt i kirken. Den viste 
hvor falskt det er når paven hevder 
at den eneste veien til Gud, går gjen-
nom ham og de biskoper og prester 
som er ordinert med en pavelig 
ordinasjon. Mens Jesus hadde sagt 
at han var den eneste veien og den 
eneste døren til himmelen, hadde 
paven tiltatt seg eller så å si stjålet 
denne retten. Han hadde stilt seg 
selv i stedet for Jesus. Det er derfor 
vi lutheranere er overbevist om at 

paven er Antikrist, det betyr, en som 
setter seg selv i stedet for Kristus. 
(Den greske preposisjonen antí betyr 
i Det nye testamentet «i stedet for»).

På samme måte som læren om 
rettferdiggjørelsen er også læren om 
de troendes allmenne prestedømme 
en veldig trøsterik lære. For den for-
sikrer at alle som tror på Jesus, kan 
tre frimodig fram «for nådens trone, 
så vi kan finne barmhjertighet og 
finne nåde som gir hjelp i rette tid», 
som det står i Hebr 4,16. Du som 
tror på Jesus, har altså fri adgang til 
nådens trone. Du trenger ikke gå 
via mellommenn. Du kan selv tre 
frimodig fram og finne barmhjertig-
het og nåde hos Gud. For du er selv 
prest og tilhører et kongelig preste-
skap for Gud.

Allerede i 1520 i det berømte 
skriftet Om en kristens frihet kommer 
Luther med en erklæring der han 
viser at han bryter med pavekirkens 
makt og tyranni. Der skriver han at 
Kristus deler sin førstefødselsrett, 
dens ære og verdighet, «med alle sine 
kristne for at også de gjennom troen 
skal være konger og prester sammen 
med ham, som Peter sier i 1 Pet 2,9: 
‘Dere er en utvalgt slekt, et kongelig 
presteskap…’».
Og han skriver videre:

Vårt prestedømme gjør oss ver-
dige til å tre fram for Gud og be 
for andre. Å stå for Guds ansikt 
og be er det bare prestene som 
kan. Kristus har gjort det slik at 
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vi kan tre fram for ham åndelig 
og be for hverandre som en prest 
kroppslig trer fram for folket og 
ber.

Denne læren om det allmenne pre-
stedømmet hører derfor også med til 
vår lutherske arv. Men denne læren 
holder vi fast ved, ikke bare fordi 
Luther lærte den, men fordi Bibelen 
lærer den. 

I teksten vår i 1 Pet 2 taler Peter 
om et «kongelig presteskap». Hvem 
er det han skriver disse ordene til? 
Hvem er det kongelige presteskapet? 
I hilsenen i begynnelsen av brevet 
skriver han til de kristne «som lever 
som fremmede, spredt omkring i 
Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia 
og Bitynia» (1 Pet 1,1). Han kaller 
dem for «de utvalgte», «de som er 
utvalgt slik Gud, vår Far, på for-
hånd hadde bestemt, og ved Ånden 
innviet til å være lydige og til å bli 
renset ved Jesu Kristi blod» (1,2). 

Videre beskriver han disse som 
mennesker som Herren Jesus Kristus 
har født på ny «til et levende håp ved 
Jesu Kristi oppstandelse fra døde, til 
en arv som aldri forgår, aldri skitnes 
til og aldri visner» (1,3-4). Han på-
minner dem om at de i Guds kraft 
blir bevart i troen så de når fram til 
frelsen, en frelse som allerede ligger 
ferdig til å bli åpenbart ved tidens 
ende (1,5). Peter er sikker på at dette 
kommer til å skje, nemlig at de skal 
bli bevart i troen inntil enden, «selv 
om dere nå en kort tid, om så må 
være, har det tungt i mange slags 
prøvelser», som han sier (1,6). 

I det andre kapitlet siterer Peter 
profeten Jesaja: «Se, på Sion legger 
jeg en hjørnestein, utvalgt og dyre-
bar; den som tror på ham, skal ikke 
bli til skamme» (2,6). Og så sier han 
om de som tror på hjørnesteinen, 
Kristus: «Dere er en utvalgt slekt, et 
kongelig presteskap, et hellig folk, 
et folk som Gud har vunnet for at 
dere skal forkynne hans storverk, 
han som kalte dere fra mørket og 
inn i sitt underfulle lys» (2,9). Her 
taler han direkte til de troende, og 
han taler til alle troende, ikke til en 
spesiell gruppe blant dem, ikke til en 

spesiell klasse eller en spesiell em-
betsstand, ikke til et spesielt preste-
skap, men til alle, kvinne og mann, 
ung og gammel. 

Poenget for Peter er at alle som 
tror på Jesus, utgjør ett hellig, 
utvalgt folk. Her lever vi som 
«fremmede og utlendinger» blant 
ikke-troende (2,11). Men vi utgjør 
altså et helt spesielt folk, et konge-
lig presteskap. Vi kan være adskilt 
fra hverandre på grunn av språk, 

kultur og geografiske avstander. Vi 
kan bo i forskjellige land og tilhøre 
forskjellige kirkesamfunn. Likevel er 
alle kristne forenet i samme tro på 
Jesus, slik at vi utgjør ett hellig folk. 
Dette er det hellige samfunn som vi 
bekjenner i den apostoliske trosbe-
kjennelsen. 

Peter kaller de kristne for et «pre-
steskap». Han sier: «Bli selv levende 
steiner som bygges opp til et åndelig 
hus! Bli et hellig presteskap og bær 
fram åndelige offer, som Gud tar 
imot med glede ved Jesus Kristus» 
(2,5). Som vi vet, bar prestene i den 
gamle pakt fram offer for Gud. Det 
var synd- eller skyldoffer, og det var 
takkoffer. Men disse ofringene besto 
av bukker, kalver og lam osv, eller 
deler av grøden som var høstet inn 
på markene. 

Her skriver Peter til alle kristne at 

de er et hellig presteskap som bærer 
fram åndelige offer som er til Guds 
behag. Disse ofrene består altså ikke i 
offer for synd, slik som prestene i Det 
gamle testamente måtte bære fram. 
Det trengs ikke. Som det fullkomne 
offerlam har Jesus selv båret fram et 
fullkomment offer for all synd da han 
døde på korset. Så derfor trengs det 
ikke lenger noe offer for synd. 

De offer alle kristne bærer fram, 
er åndelige offer. Disse offer består 
i alt det en kristen gjør som kristen, 
alle takkesanger og lovprisninger til 
Gud for hans store nåde, alle bønner 
og forbønner, alle kjærlighetsgjer-
ninger som springer fram av et tro-
ende og takknemlig hjerte til Gud, 
gjerninger som er en frukt av troen. 
Disse åndelige offer tar Gud imot 
med glede, sier Peter. Han tar imot 
dem med glede «ved Jesus Kristus», 
det vil si: for Jesu Kristi skyld, fordi 
disse offer er båret fram i troen på 
Jesus.

«Dere er et hellig presteskap,» 
sier Peter til deg og meg. Du og jeg 
er hellige prester for Gud. Det er 
vår høye status. Det er vårt store 
embete. 

Vi er hellige, ikke fordi livene våre 
er så perfekte, men på grunn av at 
Gud i sin store nåde dekker hele vår 
synd og urettferdighet, med Kristi 
fullkomne rettferdighet. Uten vår 
fortjeneste eller verdighet tilregner 
han oss Kristi hellighet.

Og som prester som tror på Jesus, 
kan vi nå gå direkte til Gud. Vi har 
fri adgang til nådens trone. Vi kan 
komme fram for hans åsyn med våre 
bønner og forbønner. Det er vår rett 
og vårt privilegium som prester. Det 
er alle kristnes rett og privilegium. 
Det er ikke slik at én kristen står 
nærmere Gud enn en annen. Ingen 
har friere adgang enn en annen. 
Hele den troende familien utgjør en 
prestelig forsamling, en forsamling 
av hellige prester, som har samme 
ubegrensede adgang til den allmek-
tige Gud, vår himmelske Far.

Men Peter beskriver vårt preste-
dømme ikke bare som hellig (2,5), 
men også som kongelig (2,9). Tenk 

Som kongelige prester  
har vi fått en stor og herlig 
oppgave. Vi skal «forkynne 
hans storverk»!  
Å forkynne Guds storverk, 
hans fullbrakte frelsesverk 
i sin Sønn Jesus Kristus, er 
et stort privilegium for oss 
kristne. Det fins ikke noe 
bedre budskap. For gjen-
nom det budskapet fører vi 
mennesker fra mørket  
til lyset.
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det, vi er kongelige! Dette preste-
dømmet består av konger. Likesom 
Jesus, som selv var den fullkomne 
øversteprest som bar fram det full-
komne offeret for all synd, er vi pre-
ster. Men vi er også konger. Vi har 
den samme ære, herlighet, autoritet 
og makt som alle konger har.

Jesus er konge. Han opprettet 
sitt rike, sitt kongedømme, ved sin 
lidelse og død på korset og ved sin 
seierrike oppstandelse fra de døde, 
sin opphøyelse og himmelfart. Han 
sitter nå ved Guds høyre hånd og 
hersker som kongenes Konge og her-
renes Herre. Selv om dette på mange 
måter er skjult for vårt menneskelige 
øye, selv om det ofte ikke ser ut som 
at han er den som hersker over alle 
ting, men at det tvert imot er hans 
fiende som hersker på jorden, vet vi 
at han hele tiden styrer alle ting så 
det blir til det beste for hans folk. 
Og den dagen skal komme da alle 
skal se «Menneskesønnen sitte ved 
Kraftens høyre hånd og komme på 
himmelens skyer» (Matt 26,64).

I sin store nåde deler nå Jesus sin 
seier med oss. Bare hør på dette dy-
rebare løftet han har gitt oss: «Den 
som seirer, vil jeg la sitte sammen 
med meg på min trone, slik jeg selv 
har seiret og satt meg med min Far 
på hans trone» (Åp 3,21). Og i det 
synet som Johannes gjengir i det 20. 
kapitlet i Åpenbaringsboken, sier 
han: «Jeg så troner, og noen satte seg 
på dem, og de fikk makt til å holde 
dom. Og jeg så sjelene til dem som 
var blitt halshugget på grunn av Jesu 
vitnesbyrd og Guds ord … De ble 
levende igjen og hersket som konger 
sammen med Kristus i tusen år» (Åp 
20,4). Alle martyrene, alle de som 
har lidt for Jesu navn skyld, ja, alle 
de troende som følger etter Frelseren 
gjennom lidelsen og inn i herlighe-
ten – alle disse er konger.

Som vi vet er Kristi rike et åndelig 

rike, ikke et jordisk rike. Det er ikke 
av denne verden, som Jesus selv sa 
til Pilatus (Joh 18,36). Vi kan ikke 
se det med øynene. For Jesus bor og 
hersker i menneskenes hjerter (Luk 
17,21). Så når Bibelen også kaller 
de kristne for konger, er selvfølge-
lig dette også åndelig. Heller ikke vi 
hersker over landområder og folk. 
Ingen steder i Bibelen finner vi 
belegg for å opprette kristne nasjo-
nalstater her på jorden. 

Den måten vi kristne hersker på, 
er bare gjennom evangeliet, Guds 
ord. Det er det middel Gud bruker 
til å få herredømme over menneske-
nes hjerter og fri dem fra djevelens 
herrevelde. Vi er konger fordi Guds 
ord, som Gud har gitt oss å bruke, 
er så kraftig. Så vi er ikke konger 
fordi vi er så sterke i oss selv, fordi 
vi har så stor makt, men fordi det 
midlet eller våpenet som vi bruker, 
er så sterkt, nemlig Guds ord. «For 
Guds ord er levende og virkekraftig 
og skarpere enn noe tveegget sverd,» 
leser vi i Hebreerbrevet (Hebr 4,12). 
Guds ord er «Åndens sverd», skriver 
Paulus (Ef 6,17).

At vi har slike høye titler – prester 
og konger – er bare nåde. Gud har 
utvalgt oss til dette. Vi er «en utvalgt 
slekt», skriver Peter (1 Pet 2,9). Vi 
har altså ikke selv gjort oss til pre-
ster. Vi har ikke opphøyd oss selv 
til konger. Nei, Gud har gjort oss 
til dette. Gud har kalt oss ved evan-
geliet, skapt tro i hjertene våre og 
har lovet å bevare oss i troen inntil 
enden. Gud alene har æren! 

Hvorfor har Gud kalt oss «fra 
mørket og inn i sitt underfulle lys»? 
Som kongelige prester har vi fått 
en stor og herlig oppgave. Vi skal 
«forkynne hans storverk»! Som jeg 
nevnte innledningsvis er kirkens 
sentrale budskap rettferdiggjørelsen 
av bare nåde ved troen alene. Å for-
kynne dette er vår fremste oppgave. 

Peter kaller det for å forkynne Guds 
storverk. Å forkynne Guds storverk 
er å forkynne alt det Gud har gjort 
for å frelse menneskene fra deres 
synder. Med andre ord: Det er å 
forkynne evangeliet.

Å forkynne Guds storverk, hans 
fullbrakte frelsesverk i sin Sønn Jesus 
Kristus, er et stort privilegium for 
oss kristne. Det fins ikke noe bedre 
budskap. For gjennom det budska-
pet fører vi mennesker fra mørket til 
lyset. Derfor er det også trist å se at 
mange erstatter denne forkynnelsen 
med en falsk forkynnelse, en forkyn-
nelse – ikke av Guds verk – men av 
menneskets eget verk. I mange kretser 
er man i sin forkynnelse mer opptatt 
av å sette mennesket i sentrum og 
ikke Gud. Gjennom historien har 
det utviklet seg forkynnelsestradisjo-
ner der mennesket blir sentrum og 
ikke Gud. Menneskets verk kommer 
i fokus og ikke Guds verk. Man 
legger stor vekt på formaninger til 
selvransakelse, selvprøvelse og selv-
utvikling. Men dette er lovens for-
kynnelse og ikke evangeliets forkyn-
nelse. Og loven frelser ingen. Loven 
kan heller ikke gi kraft til gode gjer-
ninger og helliggjørelse i kristenlivet. 
Ingen mennesker blir ført fra mørket 
til lyset ved å rette blikket mot seg 
selv og sin egen skrøpelighet. Bare 
ved forkynnelsen av evangeliet om 
Han som døde for alle menneskers 
synder på korset, kan mennesker få 
lys og fred i sin sjel. 

Vi er et kongelig presteskap som 
er kalt av Gud til å forkynne hans 
storverk, den store og herlige frelse 
som han har gitt oss i sin Sønn Jesus 
Kristus. Vi vil være tro mot dette 
kallet. Vi vil hele tiden rekke men-
nesker evangeliet. Vi vil være en 
evangelisk-luthersk kirke ikke bare i 
navnet, men i gavnet. Amen.

Egil Edvardsen
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Det er ganske vanlig å tenke at 
dersom man virkelig vil tjene Gud 
«med hele seg» og leve et hellig liv 
i hverdagen, bør man bli misjonær, 
pastor, kirketjener eller noe lig-
nende. Søndagsskolelærer og orga-
nist er også veldig bra, for da gjør 
du noe av betydning i den kristne 
kirken. Mens når en kristen jobber 
i klesbutikk, eller som bussjåfør, 
bilmekaniker, båtbygger, pizzabaker 
eller noe annet der ute i verden, så 
utfører vel han eller hun ikke egent-
lig noen hellig hverdagstjeneste for 
Gud… Men er dette riktig? 

Martin Luther tenkte i de baner 
da han som ung mann gikk i kloster. 
Som munk skulle han gi avkall på 
verden, leve fattig, ikke ta seg vanlig 
arbeid, og aldri inngå ekteskap og 
stifte familie, men leve i sølibat. Nå 
mente han at han gjorde noe virkelig 
hellig og bra! Mens vanlige folk der 
ute bare levde helt ordinære liv som 
ektepar, foreldre, bønder, slaktere, 
kjøpmenn osv. 

Senere oppdaget han at dette var 
feil. Han hadde presentert en falsk 
fromhet og hellighet som Gud ikke 
hadde bedt om. Og Luther begynte 
i stedet å holde fram hva Bibelen 

lærer om at alle troende, både kvin-
ner og menn, unge og gamle, er «et 
kongelig presteskap, et hellig folk» 
som Gud har «kalt ut fra mørket og 
inn i sitt underfulle lys» (1 Pet 2,9). 
Og der i lyset får de tjene Gud og 
sin neste på hver sin plass – både 
i familien, i menigheten, og i det 
verdslige samfunnet. De skal ikke 
dra noe annet sted eller trekke seg 
tilbake fra verden. Nei, som Paulus 
skriver til korintermenigheten: 
«Enhver skal leve sitt liv der Herren 
har satt ham, der han var da Gud 
kalte ham» (1 Kor 7,17). 

Et sant og hellig kristenliv til 
Guds ære blir da å leve og tjene 
hvor han har satt oss. «Gud smiler 
sammen med alle sine engler – ikke 
fordi faren vasker bleier, men fordi 
han gjør det i kristen tro,» skrev 
Luther. Gud ser ikke egentlig for-
skjell på vanlige legfolk og pastorer, 
prinser og biskoper, selv om de 
jobber med ulike ting. «Tjeneste-
jenta som feier på kjøkkenet gjør 
Guds vilje like mye som en bedende 
munk – ikke fordi hun kanskje 
synger en kristen salme mens hun 
feier, men fordi Gud er veldig glad i 
reine golv. En kristen skomaker gjør 

sin kristne plikt ikke ved å lime små 
kors på skoene, men ved å lage gode 
sko, fordi Gud er interessert i godt 
håndverk.» De daglige syslene våre 
er betydningsfulle i Hans øyne. 

Mandag, tirsdag…  
På søndagene samles menigheten til 
gudstjeneste. Vi tilhører «den hellige 
alminnelige kirke, de helliges sam-
funn», som vi sier i trosbekjennel-
sen. At vi er hellige er ikke en inn-
bilsk tanke vi har. Vi vet godt at vi 
er syndere. Men vi blir tilregnet Jesu 
hellighet! I Guds hus får vi motta 
tilgivelsen for all synd. Gud trøster, 
styrker og utruster oss med evange-
liet i ord og sakrament. Vi får glede 
oss over å være frelst av bare nåde, 
ved tro, helt ufortjent, ikke på grunn 
av egne prestasjoner og gjerninger. 
Vi er takknemlige for å tilhøre Gud 
med liv, sjel, kropp og alt vi har.

Men så kommer mandagen. Hvor 
er den hellige kristne kirken nå? Har 
den tatt en pause? Nei, den er i full 
aktivitet, spredt rundt på mange 
forskjellige arbeidsplasser og insti-
tusjoner, i ulike hus og hjem, der 
de troende virker og lever et hellig 
kristent liv i tjeneste for Gud og sine 

Om bleievask, de kristnes kall og Guds masker
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medmennesker. «Vi er hans verk, 
skapt i Kristus Jesus til gode gjernin-
ger, som Gud på forhånd har lagt 
ferdige for at vi skulle vandre i dem» 
(Ef 2,10). Gode gjerninger i Guds 
øyne er ikke minst de oppgavene og 
forpliktelsene vi har fått i de ulike 
kallene våre. Åndens frukt i livet 
vårt lar oss møte folk vi omgås med 
kjærlighet, glede, fred, overbæren-
het, vennlighet, godhet, trofasthet, 
ydmykhet og selvbeherskelse (Gal 
5,22f ). 

Å være pensjonist eller yrkesaktiv, 
å være hjemme med småbarn, skifte 
bleier og gi omsorg, – alt er Guds 
kall. Å være noens onkel eller tante, 
noens sønn eller datter, foreldre og 
besteforeldre er ulike kall. Å være 
statsborger i et land, er også et kall. 
En kristen student som utdanner seg 
til lærer, har i studietiden dette som 
sitt kall. Gud vil at hun eller han 
nå både studerer flittig og er en god 
kollega for sine medstu-
denter. Samtidig har stu-
denten kanskje en bijobb 
i en butikk, dette er også 
et kall. Da er ikke oppga-
ven å prøve å evangelisere 
kundene som er innom 
butikken, men bare å 
behandle dem vennlig og 
profesjonelt. Det er ver-
difullt i Guds øyne. Men 
forhåpentligvis kan det 
snart by seg en mulighet 
til å snakke om åndelige 
ting med en kollega. Det 
siste en kristen ønsker er å holde 
evangeliet helt for seg selv. 

Guds masker  
Som det står i katekismen, er det 
Gud som har skapt oss og gitt oss 
«kropp og sjel, øyne, ører og alle 
lemmer, fornuft og alle sanser og 
fremdeles bevarer alt dette». Det 
er også han som gir oss «klær og 
sko, mat og drikke, hus og hjem, 
ektefelle og barn, åker, husdyr og 
alle gode ting». Han sørger for alt vi 
trenger til kropp og liv, beskytter oss 
mot farer, bevarer oss mot alt ondt. 
Men: Vi kan ikke egentlig se at det 

er Han som gjør det. Han bruker jo 
for en stor del andre mennesker til å 
gi oss dette. Bonden dyrker korn på 
åkeren, og senere lager bakeren brød 
som vi kan kjøpe og spise. 

Luther kalte dette for «Guds 
masker». Han kunne for eksempel 
si at det egentlig er Gud som mjøl-
ker kua. Selv kan vi bare se at det 
er budeia. Men Gud skjuler seg bak 
henne som bak en maske. Enten 
hun vet det eller ikke, er hun Guds 
redskap som han gjør bruk av for at 
vi skal få melk på bordet.  

Gud bruker også styresmaktene 
i samfunnet, de er innsatt av ham 
for å opprettholde lov og orden, så 
vi kan få leve i ro og fred. Ordføre-
ren, politibetjenten, og dommeren, 
troende eller ikke-troende, er Guds 
masker, forkledninger som Han 
skjuler seg bak for å gi oss dette 
gode. «Styresmakten er en Guds 
tjener, til beste for deg» (Rom 13,4). 

Det sies at «mor er den personen 
som ga oss liv», og på en måte er 
vel det sant - og vi skylder mødrene 
våre stor takk. Men egentlig var 
det jo Gud. «Du har vevd meg i 
mors liv,» sang David til Herren 
(Sal 139,13), og «Du dro meg fram 
fra mors liv, du gjorde meg trygg 
ved hennes bryst» (Sal 22,10). Gud 
bruker foreldre til å gi mennesker 
liv, omsorg og oppdragelse, og han 
bruker fiskere, bønder og andre til å 
forsyne oss med mat, pedagoger til 
å gi oss opplæring i lesing, skriving 
og matematikk, og politifolk, vakter 
og soldater til å gi oss beskyttelse. 

Og når en pastor forkynner Guds 
ord klart og rent fra prekestolen, er 
det egentlig Jesus, den gode hyrdens 
stemme forsamlingen lytter til.   

De fleste yrkene i samfunnet fyller 
reelle behov som mennesker har. Vi 
trenger sjåfører, snekkere, rørleggere, 
sykepleiere, leger, musikere, gart-
nere, fabrikkarbeidere og så videre. 
Gud bruker altså disse og mange 
andre som sine masker, enten de er 
klar over det eller ikke. Han bruker 
dem til å holde verden oppe og 
hjelpe og velsigne menneskene som 
han har så stor omsorg for.  

Unntak er «yrker» som livnærer 
seg ved ting som i seg selv er synd, 
for eksempel narkolangere, bordell-
mammaer og nettsvindlere. Det er 
ikke Gud som står bak de aktivite-
tene. 

Men når ei jente trøster en liten 
gutt som gråter, er det altså Gud 
som står bak og gir omsorg, skjult av 

en «maske». Likeså når 
vi går til en syk nabo 
og tilbyr hjelp med å 
klippe plenen, gå tur 
med hunden, eller andre 
ting. 

Meningsfullt 
Mange synes at hver-
dagene er ganske grå. 
De står opp og går på 
jobb, men det føles lite 
meningsfullt. Så de 
jobber mest for pengene 
og bare lengter etter 

helgene og lønningsdagen. Også for 
kristne kan nok det daglige arbeidet 
iblant føles som et ork. Men i Guds 
ord, som vi får ta til oss av i gudstje-
nester og andaktsstunder hjemme, 
lyser Herren opp for vår sti, gir oss 
evangeliet om rettferdiggjørelsen og 
syndstilgivelsen i Jesus. Og vi blir på 
ny minnet om at vi er del av «en ut-
valgt slekt, et kongelig presteskap», 
et hellig folk som Gud har vunnet 
for at vi skal forkynne hans stor-
verk, han som kalte oss fra mørket 
og inn i sitt underfulle lys (1 Pet 
2,9). Forkynnelsen av hans storverk 
skjer når vi med ord og gjerninger 
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bidrar til at evangeliet om Frelseren 
blir delt, og når vi priser Gud som 
takk for all hans godhet. «Herre, 
du har gledet meg med ditt verk, 
jeg jubler over det dine hender har 
gjort. Hvor store dine gjerninger er» 
(Sal 92,5f ).

Så har alle troende et kall fra Gud 
til å tjene der vi er, gjennom våre 
daglige plikter og oppgaver, og med 
hele oss, 24/7, hver uke, hele året. Å 
hvile og lade batteriene er også etter 
hans vilje og en del av kallet. Når vi 
slik betrakter hverdagslivet gjennom 
troens brilleglass, vil alt det vi holder 
på med kjennes langt mer menings-
fullt! Vi er jo en del av noe mye 
større! Gud selv er virkelig til stede 
og gjør sine gjerninger gjennom oss 
og vår neste hver dag, hjemme, på 
skolen, på arbeid og i fritiden.

Vi skal altså ikke trekke oss til-

bake fra samfunnet, men være i 
verden, selv om vi ikke er av den 
(Joh 17,14f ). Og ikke la oss flekke 
til av verden, men bære kroppen 
fram «som et levende og hellig offer 
til glede for Gud». Det skal være 
vår åndelige gudstjeneste (Rom 
12,1). «La alt dere sier og gjør, skje i 
Herren Jesu navn, med takk til Gud, 
vår Far, ved ham» (Kol 3,17)

Gud har ofret sin egen kjære Sønn 
for oss, som et sonoffer for vår synd 
og skyld, én gang for alle. Jesus ga 
seg selv som løsepenge og betalte 
hele vår gjeld. «Han døde for alle, 
for at de som lever, ikke lenger skal 
leve for seg selv, men for ham som 
døde og sto opp for dem» (2 Kor 
5,15). «Det er fullbrakt!» Så det vi 
nå vil bære fram er takkoffer. Vi vil 
takke for Guds store godhet og nåde 
ved å ofre tid, krefter, talenter, ulike 

ressurser, i tjenesten for Gud og vår 
neste. Alt sammen har vi fått, og «vi 
elsker fordi han elsket oss først» (1 
Joh 4,19). 

Det er godt mulig at det ikke 
blir spesielt mye takk og anerkjen-
nelse fra folk, som respons. Du kan 
uansett være glad, for du skal utføre 
tjenesten din som for Herren og ikke 
for mennesker (Kol 3,23). Og om 
det enn er ufullkomment og skrøpe-
lig, det du gjør, vet du at det likevel 
er verdifullt for ham som kalte deg 
til tjeneste. Han virker gjennom deg 
og det du gjør og sier i hverdagen. 
Dette er veldig stort og menings-
fullt, om det enn kan virke smått 
eller uspennende sett med verdens 
øyne. 

(Tor Jakob Welde)
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Sammendrag av en preken av pastor 
Timothy Buelow over Luk 8,26-39

Gerasener-landet – et sted for 
djevelen
Området på den andre siden av 
Gennesaretsjøen var et hedensk 
område. Det forstår vi allerede av 
det at de holdt griser der. Mange av 
de som bodde der, var motstandere 
av jødene slik som palestinere og 
arabere er det i dag. Men de var ikke 
monoteister. De var virkelige hed-
ninger som tilba mange forskjellige 
guder. Noen ofret til og med griser 
til gudene.

Jesu disipler hadde ikke høye 
tanker om gerasenernes land. Likevel 
lot han disiplene stige opp i båten og 
seilte til dette ubehagelige området. 
Han seilte rett mot demonene og ga 
disiplene en opplevelse.

Hvor åpenbart anstøtelig var ikke 
dette for troende jøder! Likevel satte 
Jesus av en dag til denne seilturen til 
dette hedenske og antijødiske områ-
det. Han gjorde det av to grunner. 
Først og fremst gjorde han det på 
grunn av ett eneste menneske! Jesus 
bryr seg om hvert menneske. Han 
sa at hensikten med hans komme til 
verden var å oppsøke og frelse det 
fortapte. Jesus kommer til alle de 
utvalgte. Derfor kan han love at ikke 
én eneste av dem skal gå fortapt.

For det andre gjorde han det 
også for disiplenes skyld. De jødiske 
disiplene trengte denne leksjonen 
at evangeliet er for alle, også for 
dem som vi kanskje betrakter som 
umulige å frelse slik som den ville 
mannen som levde naken blant 
gravene. Selv om tiden for masseom-
vendelse blant hedningene ennå ikke 
var inne – for den skulle komme 
etter at han hadde gitt sitt store 
misjonsoppdrag før sin himmelfart – 

var døren allerede 
åpen. Den hadde 
faktisk alltid vært 
åpen. Da Jesus 
kom, forkynte 
han at døren var 
først for jødene, 
men deretter også 
for hedningene.

Disiplene 
trengte denne un-
dervisningen om 
hvordan man når 
ut, og vi trenger 
også å repetere 
den. Sannsynlig-
vis tilhører vi alle 
hedningene, men 
likevel er vi nå 
«innenfor», for å holde oss til bibelsk 
språkbruk. Mange av oss har vært 
det i mange år. Vi trenger å minnes 
om at de som er «utenfor», er men-
nesker som Gud vil føre inn i sin 
hjord.

Ikke alle som er fortapt, kommer 
til å bli frelst. Men det er ingen unn-
skyldning for ikke å oppsøke dem, 
like lite som det var for Jesus da han 
forkynte både for venner og fiender. 
Jesus dro for å møte denne mannen 
der han bodde i hans eget hedenske 
område. Det kan virke skremmende, 
men vi kan ikke la vår frykt avholde 
oss fra å dele det glade budskapet. 
Tenk om alle de misjonærer som har 
reist til fiendtlige land, skulle ha latt 
være på grunn av frykt! Vi skal heller 
ikke være redd for å tale om Jesus i 
vår egen «fremmede» kultur, selv om 
det skulle skje i slumområder.

Selvfølgelig vil vi ikke bli en del 
av den hedenske kulturen for å frelse 
de fortapte. Det fungerte ikke for 
Lot i Sodoma. I hans tilfelle ble 
familien hans mer og mer en del av 
det vantro folket som de bodde hos. 

Og Jesus og disiplene steg faktisk 
samme dag på ny i båten for å vende 
hjem igjen til Galilea.

Men vi må våge å møte vår kultur 
tilstrekkelig mye for å møte mennes-
ker slik at Gud kan gi oss muligheter 
til å lære dem å kjenne der de er og 
dele evangeliet med dem.

En mann besatt av djevelen
Det burde ikke forbause oss at et 
sted som er fullt av falsk religion, er 
et sted der Jesus opplevde åndebeset-
telse. Falsk religion er en flørt med 
djevelen, og det er ingen overraskelse 
at det fins flere åndebesatte mennes-
ker der det er mindre av den sanne 
religion. Det er derfor vi hører om 
stadig mer åndebesettelse. Sant nok 
fantes det også onde ånder i Galilea 
og Juda – der det også fans mye falsk 
religion.

I våre dager tilber mennesker 
djevelen helt åpent, for ikke å nevne 
den økende ateismen, trosretninger 
som er preget av New Age og okkul-
tisme. Det er en sannhet at man blir 
brent om man leker med ilden.

Jesus seiler rett mot 
demonene
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Jesus dro over sjøen av medliden-
het med dette offeret for åndebeset-
telse. Kan du forestille deg hvordan 
onde ånder kan forderve livet ditt? 
Tenk å springe rundt naken og leve 
i en grotte som er ment å brukes til 
en grav! Markus forteller at denne 
mannen skamslo seg selv med stei-
ner. I dag ville vi betraktet ham som 
sinnssyk og holdt oss borte fra ham. 
Det får oss til å spørre: Hvor mange 
«galne mennesker» er egentlig besatt 
av onde ånder?

Tenk bare på selvmordsepidemien! 
Mennesker tar livet av seg selv ved å 
ta overdoser av dop. Bruk av marihu-
ana fører til alle slags mentale forstyr-
relser, ja, til og med mordorgier.

Mannen som møtte Jesus befant 
seg i en elendig tilstand. Man hadde 
prøvd å fengsle ham med lenker og 
holde vakt over ham, men da en 
eller flere av de mange onde åndene 
besatte ham, brøt han lenkene med 
en demonisk kraft og flyktet. Da 
Jesus og disiplene steg i land, kom 
han springende, antakelig for å 
angripe dem. Men siden han ble 
kontrollert av en ond, åndelig kraft, 
kjente han straks igjen Jesus og falt 
ned for ham. Han skrek: «Hva vil du 
meg, Jesus, du Sønn av Gud, Den 
høyeste? Jeg ber deg at du ikke må 
pine meg!» 

Like før dette hendte, hadde Jesus 
stillet stormen. Dette hadde gjort 
disiplene redde. Etterpå spurte de: 
«Hvem er han? Han befaler både 
vinden og sjøen, og de adlyder 
ham!» De visste det ikke! Men i 
motsetning til disiplene visste disse 
onde åndene hvem han er. Han er 
den høyeste Guds Sønn.

De onde åndene visste også at de 
fortjener evig pine i helvetet, noe 
mange som lever i opprør mot Gud, 
ikke vet.

Jesus tok seg av denne stakkars 
mannen. Han så at han var et offer 
for djevelen og hans tilhengere. Han 
så ham som en som var verd å frelse. 
Og hvilken lærdom er vel ikke dette 
for oss moderne disipler!

Jesu makt over demonene
Selv om disse demonene var skrem-
mende og mektige, var de likevel 
redde for Jesus. For Jesus er mek-
tigere enn dem. Jesus spurte ham: 
«Hva er navnet ditt?» «Legion», svarte 
han, for det hadde fart mange onde 
ånder inn i ham. Og de ba Jesus om at 
han ikke måtte befale dem å fare ned i 
avgrunnen.

Jesus spurte etter mannens navn, 
men den onde ånden svarte gjen-
nom ham: Legion. Oi! En romersk 
legion besto av 6000 mann. Men det 
betyr ingenting hvor mange de er, de 
er likevel ikke så mektige som Jesus. 
De visste hvem Jesus er. De visste 
om sin skjebne og sitt nederlag. De 
visste at avgrunnen ventet dem: den 
evige ildsjøen som er gjort i stand 
til djevelen og hans engler etter at 
de hadde gjort opprør mot Gud i 
himmelen. De visste at Jesus selv er 
Dommeren som skal sende dem dit 
på den ytterste dagen. Derfor fikk de 
mannen til å falle ned for Jesus.

Det gikk en stor griseflokk og beitet 
der på fjellet, og de onde åndene ba 
om å få fare inn i grisene. Det ga han 
dem lov til. Da fór de onde åndene ut 
av mannen og inn i grisene, og flok-
ken satte utfor stupet og ned i sjøen og 
druknet.

Selv om åndebesettelse er skrem-
mende, ble de onde åndene enda 
mer skremt av Jesu mektige ord. 
Jesus sendte av sted hele skokken. 
Og om du synes synd på grisebøn-
dene, skal du tenke på at de likevel 
skulle sendt grisene til slakt for å 
brukes til offer til falske guder.

Og folk dro ut for å se hva som 
hadde hendt. Da de kom fram til 
Jesus, fant de mannen som de onde 
åndene hadde forlatt. Han satt ved 
Jesu føtter, påkledd og ved sans og sam-
ling. Da ble de grepet av redsel. Men 
de som hadde sett på, fortalte dem 
hvordan han som hadde hatt de onde 
åndene, var blitt frisk igjen.

Jesus reddet ham. Han frelste 
ham. Han ble en Jesu disippel. Han 
ville faktisk slå følge med Jesus og 

disiplene og bli en Jesu etterfølger. I 
stedet gjorde Jesus ham til misjonær.

Og han gikk i båten og vendte til-
bake. Mannen som de onde åndene 
hadde forlatt, ba om å få være med 
ham. Men Jesus sendte ham bort og sa: 
«Gå hjem igjen og fortell om alt det 
Gud har gjort for deg.» Han gikk av 
sted og gjorde kjent i hele byen alt det 
Jesus hadde gjort for ham.

Den besatte fikk nå erfare kraften 
i Jesu navn og innledet en vekkelse i 
området.

Hver gang en ikke-troende 
kommer til tro på Jesus, blir han fri 
fra djevelens makt. Med rette kan 
vi si at omvendelsen er en åndeut-
drivelse. Det er faktisk slik at den 
eldre dåpsordningen inneholder et 
avsnitt som kalles «eksorsisme». Den 
inneholder et spørsmål som gjentas 
i konfirmasjonen: «Forsaker du dje-
velen og alle hans gjerninger og alt 
hans vesen?»

Du kan gjøre det samme som 
denne mannen gjorde blant sine 
naboer i de ti byene i Dekapolisom-
rådet! Stol på kraften i navnet Jesus. 
Spre det mektige navnet Jesus. Hjelp 
mennesker til å unnslippe djevelen 
og bli frelst for evig som Guds barn 
og Jesu bror.

Å flørte med falsk religion, inklu-
sive ateismen, gjør deg åpen for en 
virkelig åndebesettelse. Men Jesus er 
de onde åndenes Dommer og ver-
dens Frelser. Bare han er mektigere 
enn djevelen, og hans Ord er veien 
til frelse – ikke bare for oss, men 
gjennom oss også for andre.

La oss stole på Jesu navn og Jesu 
ord. La oss ikke være redde for å 
konfrontere djevelen ved å dele det 
glade budskapet med andre. Jesus 
frelste oss. Han døde for våre synder, 
også for den synden å ville beholde 
evangeliet for oss selv. Og Jesus 
oppsto for å erklære oss rettferdig 
og tilgitt. Takk ham fordi han kastet 
djevelen ut av deg og renset deg. 
Takk ham slik som den gerasenske 
mannen ved å fortelle andre om «alt 
det som Gud har gjort med deg».
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I Leipzig, Tyskland ble Rakel 
Drechsler (født Edvardsen, fra 
Ålgård i Rogaland) i fjor innsatt som 
menighetspedagog i vår søsterkirke 
ELFK (Evangelisch-Lutherische 
Freikirche), og vi har bedt henne 
fortelle litt om dette.

Hvorfor har Gud valgt å bruke helt 
vanlige mennesker til å bygge sitt 
rike? Dette er noe jeg har spurt meg 
selv - ja, jeg har spurt Gud! - ofte 
dette siste året. Jeg har så åpenbare 
svakheter og begrensninger. Jeg har 
bare to hender, to føtter, et hode, et 
par ører, bare 24 timer om dagen… 
Jeg blir trett og sulten og føler meg 
slett ikke som noen superhelt. Jeg ser 
min egen synd og kan bare erkjenne 
at jeg ikke vokser og blir bedre for 
hver dag som går.

Jeg ble kalt av forsamlingen i 
Leipzig til menighetspedagog og 
innsatt i fjor høst. Nå har jeg blitt 
bedt om å skrive om mitt første år i 
denne tjenesten. Jeg har lurt på hva 
som kan være interessant å vite om 
det. Det kan fort bli kjedelig om jeg 
bare tørt lister opp oppgavene jeg 
har. Så mer enn bare å informere, vil 
jeg gjerne også benytte denne mu-
ligheten til forhåpentligvis å inspi-
rere deg som leser dette til å spørre: 
“Gud, hvilken plass har du satt meg 
på? Hvilke gaver har du gitt meg? 

Hvilke oppgaver? Hvordan kan jeg 
tjene deg, Gud?”

Men for fullstendighetens skyld 
vil jeg kort forklare hva mitt kall 
innebærer. Vi har en forsamling på 
rundt 80 medlemmer med mange 
barn og flere eldre, enker og ens-
lige kvinner, og jeg er kalt til å tjene 
barna og kvinnene her. Hver uke 
underviser jeg de yngste skolebarna 
i bibelhistorie. (Her i delstaten 
Sachsen kan man få fritak fra religi-
onsundervisningen i den offentlige 
skole. Så undervisningen i forsam-
lingen er en erstatning for det.) I 
tillegg har jeg det overordnede an-
svaret for barnearbeidet i forsamlin-
gen. Det betyr slett ikke at jeg gjør 
alt. Vi har flere svært kompetente og 
engasjerte kvinner som er med på 
barnearbeidet, men jeg er kalt til å 
holde oversikten og er ansvarlig for 
å utruste de andre medarbeiderne. 
I tillegg til barnearbeidet er jeg an-
svarlig for det generelle arbeidet med 
kvinnene. Jeg går på hjemmebesøk 
og leder ulike bibelgrupper. (Også 
via internett.) Så er det de mer 
“usynlige” oppgavene som ikke er 
så håndfaste og ikke nødvendigvis 
lar seg skrive ned i en kalender: lese, 
skrive, tenke, be (- ja, til og med 
gråte). Jeg innser hvilket enormt 
privilegium det er å ha så mye frihet 
til å ta meg tid til det og til å kunne 

tilrettelegge dagene mine selv. Jeg 
merker ofte at mitt eget personlige 
bibelstudium er den beste forbere-
delsen til de mer konkrete oppga-
vene jeg har.

Hva tenker jeg om oppgavene 
mine? Det er så mange som trenger 
å bli lyttet til, å bli trøstet og opp-
muntret, å bli bedt for. “Hvordan 
har du det? Jeg ser deg. Jeg hører 
deg. Jeg er her og bryr meg om deg. 
Ja, Gud elsker deg. Jeg har ikke 
alltid det “riktige” svaret på det som 
tynger deg. Jeg kan ikke gi en opp-
skrift på hvordan livet ditt skal bli 
bedre og lidelsene mindre. Men jeg 
kan dele Guds kjærlighet med deg. 
Jeg leter gjerne i Bibelen sammen 
med deg, så vi kan se hva Gud sier. 
Hvem er han? Hvem er du og jeg? 
Hva er hans vilje for oss og med 
oss?”

“Og det var han (Jesus) som ga 
noen til å være apostler, noen til pro-
feter, noen til evangelister, og noen 
til hyrder og lærere, for å utruste de 
hellige til tjeneste så Kristi kropp 
bygges opp…” (Efeserne 4,11-12) 
Det finnes ulike typer oppgaver og 
tjenester i Guds rike. Det finnes 
ulike typer offentlige embeter der 
en kan tjene på vegne av forsam-
lingen. Jeg for min del er kalt til å 
utruste kvinnene og barna i min 
forsamling. Med hva? Hva er det 

Hvordan kan jeg tjene deg, Gud? 
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for slags utrustning de trenger? Ikke 
noen annen enn den jeg trenger selv: 
Guds Ord, hans løfter om at han 
elsker meg og aldri forlater meg. At 
han er og har alt jeg trenger.

Så i tillegg til å lytte og samtale 
og studere Bibelen i lag, vil jeg også 
oppmuntre: Les Bibelen selv! Les 
om ekte mennesker med virkelige 
problemer og åpenbare svakheter og 
skamfulle synder. Les om vår Gud 
som aldri blir lei av å rope etter dem 
og etter oss: “Kom tilbake. Ikke 
vend ryggen til meg. Jeg vil være nær 
deg, se deg ansikt til ansikt. Ingen 
problemer er for store for meg. 
Ingen synd for stor. Jeg vil hjelpe 
deg. Ingenting du har gjort kan få 
meg til å slutte å elske deg.”

Hva er hensikten med å “utruste 
de hellige”? Til tjeneste! Så de selv 
kan tjene. På den måten vil Gud 
bygge sitt rike (eller “Kristi kropp”). 
Men hvordan kan de hellige tjene, 
hvordan kan du tjene Gud i ditt liv? 
Hvilke helt konkrete mennesker 
har du rundt deg som du kan tjene? 
Hvilke oppgaver roper på deg? Den 
slitne ektefellen, det triste (eller 
det masete) barnet, det ensomme 
forsamlingsmedlemmet, den syke 
vennen, den irriterende kunden, 
det tomme kjøleskapet, den skitne 
oppvasken, den overgrodde hagen… 
Listen er lang… Vi får være Guds 
hender og føtter, ja, til og med hans 
hjerte som øser ut medfølelse og 
barmhjertighet for hverandre. Vi får 
la hans kjærlighet strømme gjennom 
oss, som gjennom et rør. Et velment 

ord, et smil, en klem, en hjelpsom 
hånd… Gud har gitt oss kreativitet, 
så vi er frie til å finne unike og gode 
måter å tjene hverandre på. Vi ser 
ikke Jesus, men vi ser hverandre. 
La oss være takknemlige og villig ta 
imot det vi har å gi hverandre!

I min egen hverdag merker jeg det 
igjen og igjen: Det er for mye! Beho-
vene er så mange og store. Og jeg er 
liten, trøtt og begrenset. Det finnes 
dager og stunder da jeg er sliten og 
umotivert. Det finnes oppgaver som 
jeg helst har lyst å dukke meg unna 
og lukke øynene for. Der velsignel-
sene er store er anfektelsene heller 
ikke langt unna. Men Jesus sier til 
meg, akkurat som han sa til Paulus:  
“Min nåde er nok for deg, for min 
kraft blir fullendt i svakhet.” (2 Kor 
12,9). Ja, for meg er det for mye, 
men ikke for Jesus! Han har kraften. 
Han har vunnet over djevelen og 
over min synd og over døden. Han 
lever og regjerer, og han har gitt meg 
Den Hellige Ånd til å være i meg. 
(Snakk om superkrefter!) Den le-
vende, allmektige Gud er min kjære 
Far som bare vil meg vel og bare til-
later det som tjener til det beste for 
min sjel. Alt er bare bra. Jeg er hans 
elskede barn. Det er det som er min 
identitet – ikke hva jeg gjør eller har 
eller hva andre skulle tenke om meg. 
Jeg er simpelthen hans og jeg lever 
for ham.

Det er 20 år siden jeg gikk på 
Martin Luther College (tilhørende 
Wisconsinsynoden, i Minnesota, 
USA) og tok min bachelorgrad i 

“Staff Ministry”. Der studerte jeg 
i 4 år og hadde et halvt års praksis 
til slutt. Det skulle gå en del år før 
jeg ble kalt til menighetspedagog 
i min forsamling, men i løpet av 
disse årene har jeg fått samle ulike 
erfaringer som kommer godt med 
nå. (Ekteskap, barneoppdragelse, 
oppturer og nedturer i livet gene-
relt.) Da jeg var på MLC var det 
flere godt voksne som allerede hadde 
jobbet i andre yrker, men ønsket å 
lære mer og se etter nye muligheter 
å tjene forsamlingen sin. Kanskje 
du vet om noen som kunne passe til 
dette, noen som ikke kan se for seg 
å bli pastor? Kanskje du selv lurer 
på om det kan være noe for deg? 
Sjekk gjerne MLCs hjemmeside og 
se hvilke muligheter de tilbyr innen 
utdanning, videreutdanning og onli-
nekurs. Men mest av alt vil jeg bare 
oppmuntre deg til å løfte blikket og 
se rundt deg. På hvilken plass har 
Gud satt deg?

“Meg er gitt all makt i himmel 
og på jord. Gå derfor…” (Matteus 
28,18.) Jesus sier: “Gå, for jeg har 
all makt.” (Og ikke: “Gå, for jeg har 
gitt deg all makt!”) Så jeg vil gå - og 
stole på ham. Jeg vil “legge mine 
brød og små fisker i hans hender 
så han kan gjøre med dem som 
han vil”. (Sitat fra et essay av en av 
mine gode lærere fra MLC, Mark 
Paustian.) Og jeg vet at jeg ikke er 
alene, for Jesus lever og er med meg 
hvert steg, hvert åndedrag.

Følg LBK på Facebook!
• Andakter
• Bibelvers
• Bønner
• Prekener m.m.

www.facebook.com/bekjennelseskirken/
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SPØRSMÅL & SVAR

Hvordan kan jeg ha frelsesvisshet?
Er kristendommen den eneste religionen som gir visshet om å få 
komme til himmelen? Jeg ønsker å forstå mer om dette, slik at jeg  
kan bli bedre på å dele evangeliet med andre.

Det fins en lignelse om blinde menn og 
en elefant, som vi finner igjen i litt ulike 
versjoner innenfor østens religioner. Noen 
blinde menn nærmer seg en elefant fra hver 
sin kant. En tar tak i snabelen og sier at det 
er en slange. En annen kjenner på et bein 
og sier at det er et tre. En tredje kjenner på 
siden av elefanten og konkluderer med at 
det er en vegg. Selv om hver enkelt kommer 
med ulike beskrivelser, beskriver de alle den 
samme elefanten.

Kristendommen er unik
Noen bruker denne fortellingen til å il-
lustrere at verdens religioner beskriver den 
samme Gud på forskjellige måter, hver 
beskriver samme sak utfra sitt eget begren-
sede perspektiv. Fortellingen vil vise at hver 
religion har «rett» på sin måte, og ingen kan 
påstå at de har den objektive sannheten om 
Gud. Men: det lignelsen faktisk illustrerer, 
er ikke at alle de blinde mennene har like 
mye rett, men at de har like mye feil. Og en 
ting fortellingen ikke gjør regning med, er at 
Gud har åpenbart seg i Jesus slik at vi ikke 
lenger er blinde. Vi kan se!

I verden fins det mange religioner, og 
ulike retninger og lærer innenfor hver re-
ligion. Det som skiller kristendommen fra 
alle andre religioner er at alle andre religio-
ner lærer gjerningsrettferdighet. Det vil si at 
de lærer at menneskene må gjøre det som er 
moralsk og rett for å bli gode nok for Gud 
og fortjene hans velsignelser i dette eller 

det neste livet. Amerikanske og afrikanske 
naturreligioner prøver å blidgjøre åndene til 
døde slektninger gjennom ritualer og of-
fergaver. Noen av østens religioner søker å 
oppnå moksha (dvs. frigjøring fra kretsløpet) 
og nirvana gjennom reinkarnasjon, medi-
tasjon og i noen tilfeller gjennom askese. 
Muslimer søker Allahs nåde ved å følge 
islams fem søyler. Listen kan gjøres lang, 
men fellesnevneren er at du må gjøre noe for 
å fortjene Guds velsignelse, inkludert håpet 
om himmelen eller tilsvarende.

Siden alle andre religioner lærer at du må 
gjøre noe for å bli frelst, kan følgerne deres 
aldri bli helt sikre på å få komme til himme-
len. Spørsmålet blir alltid liggende og gnage: 
“Har jeg gjort nok?” Bortsett fra garantien 
om frelse for martyrer innenfor islam, fins 
det ingen frelsessikkerhet i andre verdens-
religioner. Det er kun kristendommen som 
lærer at frelsen kommer hundre prosent fra 
Gud som en ufortjent gave (Joh 3,16; Joh 
19,30). Derfor kan den kristne ha visshet!

Frelsesvisshet er umulig uten Kristus
Likevel har også kristne lett for å begynne å 
tenke at vi på en eller annen måte må bidra 
til vår frelse. Av naturen tenker vi lovisk, at 
vi kan og må gjøre noe for å bli gode nok for 
Gud. Men Bibelen advarer kraftig om faren 
ved å tenke slik: «Dere som vil bli rettferdige 
ved loven, er skilt fra Kristus; dere er falt ut av 
nåden» (Gal 5,4).

Jakten på frelsesvisshet var det som ledet 
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fram til reformasjonen. Martin Luther fastet, 
bekjente sine synder og pisket til og med seg 
selv i sine forsøk på å få det rett med Gud. 
Men det var da han leste i evangeliet at den 
rettferdige skal leve ved tro (Rom 1,17) at han 
fant fred med Gud. Han sa: «Jeg begynte å 
forstå at Guds rettferdighet er det som den 
rettferdige lever gjennom, ved en Guds gave, 
nemlig ved tro. . . Her føltes det som at jeg var 
helt født på ny og hadde gått inn i selve para-
diset gjennom portene som plutselig var blitt 
åpnet».

At Gud i Jesus gir oss den rettferdigheten 
han krever, forandrer alt! På sett og vis kan en 
kristens liv ligne mye på livet til de som følger 
andre religioner, men motivasjonen er helt an-
nerledes. Kristne lever ikke rett og godt fordi 
de forsøker å oppnå en vanskelig tilgjengelig 
frelsesvisshet. Nei, kristne lever rett og godt 
av takknemlighet for den frelsen Gud har gitt 
dem i og med Jesu liv, død og oppstandelse. 
På grunn av Jesus ser Gud på deg og meg og 
sier det samme som han sa til sin Sønn: Dette 
er min elskede Sønn. I ham har jeg min glede 
(Matt 17,5). Bibelen ble skrevet for å gi oss 
alle denne frelsesvissheten. Disse er skrevet 
ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds 
Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans 
navn (Joh 20,31).

NOE Å TENKE PÅ NÅR DU VITNER
I alle religioner søkes det etter frelsesvisshet, 
selv om man kanskje ikke er klar over det. 
Men dette har du i Jesus! Hvis en leter etter 
visshet inni seg selv, resulterer det i stolthet, 
fortvilelse eller usikkerhet. Noen lurer seg 
selv til å tro at de har gjort nok og blir stolte 
på grunn av det. Noen lytter med rette til 
sin samvittighet og fortviler på grunn av sin 
udugelighet til å oppnå frelse. Andre igjen går 
gjennom livet og lurer hele tiden på om de har 
gjort nok for å behage Gud.

Ha disse tankene i bakhodet når du vitner 
for venner, slektninger, kolleger og naboer om 
hva som gir deg frelsesvisshet:

• Unngå å henge deg opp i uvesentlige ting. 
Det kan være fristende å fortelle andre om 
alt som er feil med deres religion. Det er 
lett å gjøre. Men husk hva som er målet - 
ikke å rakke ned på en annen religion, men 
å dele sannheten. Hvis du begynner med å 
snakke negativt om profeten Muhammed 
til en muslim, vil han eller hun sannsynlig-
vis gå i forsvarsposisjon og være uvillig til å 
lytte til det andre du har å si. Tenk om noen 
begynte å angripe Martin Luther når de 
ville prøve å vitne for en lutheraner!

• «Jeg lytter, du snakker. Du lytter, jeg snak-
ker.» Folk liker ikke å føle at de «blir preket 
til». Når vi snakker med noen med en 
annen religion, kan det lett bli en diskusjon 
der begge prøver å forsvare sin posisjon og 
ingen egentlig lytter til hva den andre sier. 
Så fortjen retten til å snakke ved virkelig å 
lytte til den andre personen. Å vite hva han 
tror i stedet for å bare anta noe, er nyttig, 
og ved å lytte viser du også respekt. Når det 
så blir din tur til å snakke, er det mer sann-
synlig at han vil lytte til deg.

• Forkynn evangeliet. Når du får mulighet til 
å vitne, sørg alltid for å nevne noe om Jesus 
og hva han har gjort for deg og for dem. 
Du må gjerne fortelle om hvordan Jesu 
kjærlighet har forandret ditt eget liv, men 
pass på å få forklart ditt behov for Frelseren, 
og hvem den Frelseren er, og hvorfor du har 
visshet om din frelse.

Til syvende og sist er det ikke alle argumen-
tene dine som kan skape tro. Det kan bare 
Gud gjøre, gjennom sitt mektige evangelium. 
Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er 
en Guds kraft til frelse for hver den som tror 
(Rom 1,16). Som noen har sagt: «Gud elsker 
deg ikke fordi du er vakker, men du er vakker 
fordi Gud elsker deg.» For en velsignelse å eie 
en slik visshet på grunn av Jesus! 

Av David Scharf 
Forward in Christ 5/2022



15

Profeten Nahums bok

Forfatteren
Vi vet veldig lite om Nahum. 
Navnet hans betyr Trøsteren. Ellers 
er det eneste som er kjent om denne 
profeten at han kom fra et sted som 
heter Elkos, men det er uenighet 
om hvor Elkos lå. Noen foreslår 
området rundt Kapernaum, andre 
peker på byen Alkosh ca 30 km nord 
for dagens Mosul i Irak. Ninive lå i 
utkanten av dagens Mosul. Nahum 
virket som profet i Juda-riket. Der 
hadde innbyggerne lenge blitt tra-
kassert av Assyria, som hundre år 
tidligere knuste nabolandet Israel. 
Nahum trøstet sine landsmenn med 
løftet om at Gud snart ville gjøre 
slutt på dette krigerske og under-
trykkende imperiet.

Tiden 
150 år etter Jona sender Gud en ny 
profet til den assyriske hovedstaden. 
Jonas misjon hadde ført til at Ninive 
vendte om og Gud sparte byen. 
Nahum forkynner igjen Guds dom, 
men denne gangen fører det ikke til 
omvendelse. Dommen som Nahum 
kunngjør kommer senere, når 
Ninive blir erobret av babylonerne 
i 612 f.Kr. Gud hadde reddet Jona 
fra å omkomme i vannet i havet. I 
Nahum leser vi om at folket i Ninive 
skal gå under ved en invasjon som 
beskrives som en flodbølge.

Innhold
Nahums bok består av bare tre ka-
pitler. Det er en livfull profeti om 
Ninives kommende fall. Vi finner 
om lag femti ulike bilder hentet fra 
naturen. Profeten erklærer at byen 
vil bli ødelagt på grunn av dens 

synd. Israels Gud, foraktet av det 
mektige assyriske riket, vil dømme 
landet for dets vold og ondskap, og 
for at det har tatt makten over Guds 
eget folk.

Har Gud makt over naturen? Det 
har vært et spørsmål til besvær for 
en del kristne ved lesningen av Jonas 
bok. Mens Nahums profetier reiser 
spørsmålet: Har Gud makt over his-
torien? Gud har ikke bare makt over 
naturen, men også over historien. 
«Han lar år og tider skifte, avsetter 
konger og innsetter konger. Han gir de 
vise visdom og de forstandige forstand» 
(Dan 2,21).

Boka begynner med et alfabetisk 
dikt som minner om hvordan Gud 
talte til folket etter hendelsen med 
gullkalven i 2. Mosebok 34. Herren 
er sen til vrede, veldig i styrke, og 
han lar ingen ondskap være ustraffet. 
Profeten er klar på hvordan fremti-
den vil bli for folket som setter seg 
opp mot Herren. Bildene Nahum 
bruker minner om Jesajas beskrivelse 
av Babels fall i Jesaja kapittel 14.

Ninives fall er gode nyheter for 
sydriket. Se, de løper over fjellene, føt-
tene til den som bringer bud og 
forkynner fred. Hold dine høytider, 
Juda, innfri dine løfter! For aldri 
mer kommer de onde mot deg, de er 
fullstendig utryddet (Nahum 2,1). 
Kapittel 1 viser også hvordan Gud 
gjennom historien alltid har satt en 
grense for stolte og arrogante nasjo-
ner, til slutt går de til grunne.

I det andre kapitlet viser profeten 
steg for steg hvordan byen Ninive 
går under, hvordan angrepet med 
hester og vogner skyller over byen 
og deretter hvordan det blir kaos 

når bymuren faller. Nahum beskri-
ver også hvordan byen plyndres og 
folket slaktes ned.  

Det tredje kapitlet begynner 
med Herrens ve over Ninive: Ve den 
blodige byen, full av svik og full av 
plyndring, aldri mangler den bytte. 
Det fins ingen hjelp eller redning for 
Ninive, og den mektige kongen over 
dette riket får til slutt høre: Det er 
ingen helbredelse for sammenbruddet, 
du er alvorlig såret. Alle som får høre 
om deg, klapper i hendene. For hvem 
har ikke gang på gang blitt rammet av 
din ondskap? 

Assyria hadde vendt Gud ryggen. 
Derfor forkynte Nahum: Se, jeg 
kommer mot deg, sier Herren over 
hærskarene. Jeg lar vognene dine gå 
opp i røyk. Sverd skal fortære unglø-
vene dine, jeg utrydder byttet ditt fra 
jorden. Aldri mer skal ropet fra dine 
sendebud høres (2,14).

Nahum forkynner ikke bare lov, 
men også evangelium, den glade 
nyheten: Herren er god, et vern på 
nødens dag. Han tar seg av dem som 
søker tilflukt hos ham (1,7).

Nahum forkynner for Juda at 
Gud har alt i sin hånd og at de ikke 
trenger å frykte. Han har latt Assyria 
plage dem, men det vil ta slutt: Om 
de er aldri så sterke og mange, skal de 
likevel hugges ned og bli borte. Om 
jeg har plaget deg, Juda, skal jeg ikke 
plage deg mer. For nå bryter jeg åket 
og tar det av deg, lenkene dine river 
jeg av (1,12-13).

Sammenfatning: De ugudelige 
kan for en tid trosse Herren og hans 
vilje, men bare for en tid. Når de 
minst venter det, griper han inn.

Ingvar Adriansson
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Når det er kamp på stadion, er det ofte lett å se 
hvem som heier på hvem fordi supporterne har sitt 
lags farger på trøyene, luene og skjerfene. Alle vet 
hvilket lag folk heier på bare ved å se på dem.
Vi liker gruppetilhørighet. Vi er kanskje blant dem 
som jevnlig går på samme restaurant på tirsdags-
kvelder eller er med i en gruppe som spiller bowling 
to ganger i uken. Vi er kanskje med i en kvinnefo-
rening eller motorsykkelklubb. Men hvilken gruppe 
er det viktigst for deg å tilhøre? Jesus har gjort deg 
til et nytt menneske og ført deg inn i en helt spe-
siell gruppe. Du er en troende. Du er en arving til 
det evige liv. Du er et Guds barn.
Hvordan føles det for deg å være en del av den 
gruppen? Bærer du troen din med samme iver og 
glede som du kler deg i fargene til favorittlaget ditt? 
Er du glad for å kunne fortelle folk at du tilhører 
den meget spesielle gruppen mennesker som Gud 
av bare nåde har adoptert inn i sin egen kjære fa-
milie? Eller er du redd for å gå glipp av en annen 
gruppe dersom du lar andre få vite at du er en tro-
ende?
Paulus oppfordret kolosserne til å vende om fra sin 
tidligere levemåte og la troens lys skinne. Han ville 

nok ha sagt det samme til oss hvis han så hvor ofte 
vi skjems over å leve våre nye liv i troen. Jesus sa: 
Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se 
de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i him-
melen! (Matt 5,16).
Kristus har tilgitt dine synder, gjort deg til et nytt 
menneske ved troen og tatt deg inn i sin familie av 
troende. Dette er noe helt spesielt. Gjennom Kris-
tus har du fått troens velsignelser, syndenes forla-
telse, livet her på jorden og evig frelse sammen med 
ham. Seieren som Kristus vant er allerede din. Du 
kan og bør leve dette nye livet ditt med glede og 
stolthet. Kristus har kjøpt deg med sitt eget blod. 
Du er hans.
Du tilhører en fantastisk gruppe som langt overgår 
alle jordiske gruppetilhørigheter. Du er et Guds 
barn og en arving til evig liv. Vær jublende glad 
over at Kristus har kalt deg til den viktigste grup-
pen som fins!

Kjære Jesus, minn meg alltid på dette helt spesielle, at 
jeg er ditt barn og arving til det evige liv. Hjelp meg 
å leve i takknemlighet til deg for at du har gitt meg 
denne spesielle gaven. Amen.

Fra Meditations

Tør du å vise hvem du er?
Er dere da reist opp med Kristus . . . her er ikke greker eller jøde, 

omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri.  
Nei,  Kristus er alt og i alle (Kol 3,1.11).
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