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Hvorfor bli en kriHvorfor bli en kriHvorfor bli en kriHvorfor bli en krissssten?ten?ten?ten?    
 
Gud er til, og han er Herre!Gud er til, og han er Herre!Gud er til, og han er Herre!Gud er til, og han er Herre!    

Gud er til, uansett om vi tror på ham eller ikke. Han er den 
han er - uten å påvirkes av hva vi helst vil tro om ham. 

Han er Herre, og derfor har han rett til å bestemme over oss, 
uansett om vi tror på ham eller ikke. Det at Gud kaller seg 
Herre, innebærer at vi er hans tjenere. 

Gud har skapt oss til å leve i et personlig forhold til ham, et 
forhold der vi har kontakt med ham og han har kontakt med oss. 

Han har skapt oss med ansvar for vår neste. Vi skal elske vår 
neste og leve slik at vår neste har det godt. Vi tjener Gud først 
og fremst ved å tjene vår neste. Alle andre mennesker skal være 
på samme nivå som oss. 

Han har også skapt oss til å ha et rett og trygt forhold til oss 
selv og til å ta vare på skaperverket. 

Det dobbelte kjærlighetsbud er det klareste uttrykket for hva 
Gud vil med oss: ”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt 
hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det 
største og det første bud. Men et annet er like stort: Du skal 
elske din neste som deg selv”. (Matt 22,37-39) 
 
Hva er synd?Hva er synd?Hva er synd?Hva er synd?    

Synd er først og fremst det at vi insisterer på å være våre 
egne herrer i stedet for å ha Gud som Herre. 

Synden får oss til å bryte kontakten med Gud, eller den får 
oss til å holde ham på avstand. 

Synden ødelegger også forholdet til vår neste. Vi slutter å 
elske vår neste og gjøre godt mot ham, men blir likegyldige, 
møter vår neste med kulde, eller sårer, skader, utnytter eller 
misbruker ham.  Vi begynner å tenke at noen er over oss og 
andre under oss. 

Synden har fått oss til å ødelegge både oss selv og 
skaperverket Gud har satt oss til forvaltere over. 

Det er noe i oss som ønsker å synde (Bibelen sier at vi har 
en syndig natur), vi lar oss påvirke av andre menneskers måte å 
leve på mer enn av Guds bud (Det er det Bibelen kaller å la seg 
prege av "verden") og det er Djevelen som selv står bak.  

Bibelen beskriver synden slik: ”Dere levde på den 
nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i luftens 
rike (Djevelen)… Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot 
oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen 
under Guds vrede, likesom de andre” (Ef 2,2-3). 
 
Guds vrede.Guds vrede.Guds vrede.Guds vrede.    

Gud er hellig, og han er vred på synden.  
Gud elsker alle mennesker. Han kan ikke bare godta at vi 

sårer og skader dem han er glad i og ødelegger hans skaperverk. 
Vårt største problem er at vi er syndere som lever under 

Guds vrede og fortjener Guds straff. Vårt største behov er 
tilgivelse og frelse – selv om det er altfor få mennesker som 
opplever at dette er deres største behov. 
 
Frelsen i JesusFrelsen i JesusFrelsen i JesusFrelsen i Jesus    

Da Jesus døde på korset, tok han den straffen du og jeg 
hadde fortjent. Du og jeg hadde fortjent å komme under Guds 
forbannelse. Jesus tok den forbannelsen på seg: ”Men Kristus 
kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under 
forbannelse for vår skyld” (Gal 3,13). 

Han døde i stedet for oss: ”Men han ble såret for våre 
overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på 
ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom” 
(Jes 53,5). 

Korset kan sammenlignes med en lynavleder. Det tar imot 
Guds vredeslyn slik at vi ikke blir skadet. 
 

    

Hvordan bli en kriHvordan bli en kriHvordan bli en kriHvordan bli en krissssten?ten?ten?ten?    
Når vi begynner å søke Gud og får behov for å bli kristne, er 

det bare fordi Gud allerede har tatt initiativet og kalt oss til tro. 
"Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt 
meg, drar ham", sa Jesus (Joh 6,44).  

Når han kaller, kan vi trygt komme. Gud begynner ikke å 
dra oss eller kalle på oss, dersom han ikke mener alvor. "Den 
som kommer til meg, vil jeg så visst ikke støte bort", sa Jesus 
(Joh 6,37). Det er tydelig tale. 

Det er et "innenfor" og et "utenfor" når det gjelder Guds 
rike. Vi kan nok tilegne oss mer og mer kristen kunnskap, få en 
større og større overbevisning, føle oss mer og mer tiltrukket av 
Jesus og lignende. Men vi blir ikke mer og mer kristne. Enten er 
vi frelst og gjenfødt, eller vi er det ikke.  

En som er "utenfor" trenger med andre ord hjelp til å komme 
"innenfor".  

Selvsagt kan dette skje på mange ulike måter. Hovedsaken 
er ikke hvordan det skjer, men at det skjer.  

Her er én måte det kan skje på: 
 
Når du er rimelig trygg på at du har opplevd et møte med 

Jesus, har blitt overbevist om at kristendommen er Sannheten, 
eller har innsett at du er en synder som trenger Guds tilgivelse, 
kan du: 

a) Bekjenne dine synder. Det vil si innrømme for Gud at 
du har vært din egen Herre i stedet for å ha han som Herre, at du 
har såret og skadet andre i stedet for å elske dem, og at du har 
brutt Guds bud i tanker, ord og gjerninger. 

"Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og 
rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett" 
(1 Joh 1,9). 

b) Be Gud om tilgivelse og frelse. Bibelen sier at vi blir 
frelst ved tro. Den troen som frelser oss, er ikke den skråsikre 
troen, men den troen som får oss til å komme til Gud og be om 
tilgivelse. 

"Kom, la oss gjøre opp vår sak! Sier Herren. Om deres 
synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde 
som skarlagen, skal de bli hvite som ull" (Jes 1,18). 

c) Be om at Jesus tar bolig i deg ved sin Hellige Ånd. Det 
å være en kristen er ikke bare å ta seg sammen slik at en tenker 
som en kristen, snakker som en kristen og lever som en kristen. 
Det å bli en kristen er å bli et forvandlet menneske. "Den som 
ikke har Kirsti Ånd, hører ham ikke til" (Rom 8,9)."Ingen kan se 
Guds rike hvis han ikke blir født på ny" (Joh 3,3). 

d) Be om at Jesus må bli Herre i livet, det vil si at du 
anerkjenner at han har rett til å bestemme over deg og lede deg. 

Dersom du ikke er døpt fra før, trenger du også 
dåpsopplæring slik at du kan bli døpt. 

 
Kristen Kristen Kristen Kristen ---- og hva så? og hva så? og hva så? og hva så?    

En kristen er tilgitt av Gud og gjenfødt til et nytt liv. 
Det nye livet er et liv der vi får gjenopprettet den personlige 

kontakten med Gud, får hjelp til på nytt å ta ansvar for vår neste, 
tar ansvar for skaperverket og har Gud som vår Herre. 

Synden er så alvorlig at Jesus måtte dø for den. Da kan ikke 
vi bare fortsette å synde. Synden skal bekjennes, og vi trenger 
hver dag Jesu hjelp til å bli løst fra den makten som binder oss. 

Jesus vil være hos oss og i oss ved sin gode Hellige Ånd.  
Den Hellige Ånd er oss nær på en spesiell måte når vi 

samles i menigheten eller fellesskapet, når vi tar imot 
sakramentene, når vi leser eller hører Guds Ord og når vi ber. 

"Følg meg!"  sa Jesus til sine første disipler. Det samme sier 
han til oss. 

Det kan koste noe å følge Jesus. Noen merker at det kan 
koste ganske mye. Men det er verdt det! 
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Vi er skapt til 
1) å ha Gud over oss om Herre 

2) å ha alle andre mennesker som våre likemenn  
på samme nivå som oss 

3) å kunne se oss selv i øynene med respekt 
4) å forvalte skaperverket som Guds visekonger på jorden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Syndefallet har ført til at 
1) forbindelsen vår til Gud har blitt brutt  

2) forholdet til vår neste er ødelagt 
3) forholdet vårt til oss selv har blitt usikkert 

4) vi har blitt forbrukere og ikke forvaltere i Guds skaperverket 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vår situasjon i dag: 
Vi lever under Guds vrede. 

Vårt viktigste problem er våre synder,  
vårt største behov er frelse -  

selv om det ikke alltid føles slik. 

 
 

Frelsen: 
Jesus tok den straffen vi hadde fortjent. 
Guds vredeslyn rammet ham, ikke oss. 
Korset er lynavleder for Guds vrede. 

 

 

Gud vil gjenopprette 
vårt forhold til ham 

vårt forhold til oss selv 
vårt forhold til vår neste 

vårt forhold til skaperverket 

 
 


