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Jesus Kristus, vår yppersteprest
Av Olav Hermod Kydland

Fra gammelt av har en sett Jesu Kristi gjerning
ut fra tre synspunkt, som yppersteprest, profet
og konge. Vi vil denne gangen bare peke på
Jesus Kristus som vår yppersteprest.
Prestedømmet i Det gamle testamentet
Lover om prestedømmet ble, ifølge Mose
bøkene, først gitt ved Moses. Tjenesten i
tabernaklet og senere templet var forbeholdt
prestene. Levi stamme var prestestammen. Men
prester i egentlig forstand var bare Aron og hans
etterkommere. Prestenes oppgave var ikke bare
å forrette tjenesten i helligdommen. De skulle
også være folkets åndelige lærere.
Prestetjenesten hadde stor betydning.
Presten tilhørte Herren. Han var hellig og
hadde adgang til Herren.
Når det gjelder ypperstepresten, så er det
blitt sagt at han var hovedpersonen i ”det
israelittiske hierarki.” Det ble stilt større krav
til han enn til de øvrige prester. Dette kommer
fram i 3 M 21,16-23.
Ved innvielsesseremonien, som strakte seg
over sju dager (3 M 8,33-35), ble den hellige
salvingsolje helt over yppersteprestens hode
(2 M 29,7; 3 M 8.12; 21,10; Sal 133,2), mens
det ved prestenes innvielse bare ble strøket på
deres panne. Dette er kanskje grunnen til at
ypperstepresten fikk æresnavnet ”den salvede
prest”.
Ypperstepresten var folkets representant
overfor Gud, og Guds representant overfor
folket. Han var den eneste som kunne gå inn i
det aller helligste på den store forsoningsdagen
hvor han, både på egne vegne og på vegne av
folket, brakte soning for alle synder (3 M 16;
jfr, Heb 9,7).
Det nye testaments framstilling av Jesus som
yppersteprest
Det nye testamente framstiller Jesus som ypper4

steprest. Han er utpekt og kalt av Gud (Heb
5,4-5).
I Heb 7 framstilles Jesus som yppersteprest
etter Melkisedeks vis. Men Kristi prestedømme
har også forbilde i det levittiske prestedømmet.
Jesus hadde ikke selv tatt seg til å være yppersteprest. Heb 5,5-6 sier: ”Slik gav heller ikke
Kristus seg selv den ære å bli yppersteprest,
men han som sa til ham: Du er min Sønn,
jeg har født deg i dag. Likeså sier han også
på et annet sted: Du er prest til evig tid etter
Melkisedeks vis.”
Jesus Kristus overgår Aron og de andre
prester i den gamle pakt. For dersom det hadde
vært mulig å bli fullkommen ved det levittiske
prestedømme, da var det ikke nødvendig at det
framsto en annen prest etter Melkisedeks vis,
sier Heb 7,11. Kristus ble innviet ved en ed
(Heb 7,20).
På den store forsoningsdagen gikk ypperstepresten inn i det aller helligste og stenket
blod på nådestolen og foran nådestolen til
soning for seg selv og folket, for som Herren
sier: ”For på denne dag skal det gjøres soning
for dere for å rense dere, så dere blir rene for
Herren fra alle deres synder” (3 M 16,30).
Utgytelsen av blod av bukker og okser skulle
lære folket på en forbilledlig måte at det måtte
soning til. For Gud er en hellig Gud som ikke
tåler synd og misgjerning. Men det er umulig
at blod av okser og bukker kan ta bort synder,
sier Skriften (Heb 10,4). Derfor kom Sønnen til
jord i menneskers skikkelse for å utføre Guds
vilje. Han ble vår yppersteprest. Ikke lik de
andre yppersteprestene som først måtte bære
fram offer for sine egne synder og deretter for
folket. Men han var hellig, uskyldig, ren, skilt
fra syndere og opphøyet over himlene (Heb
7,26). Derfor var han ikke en yppersteprest
som hvert år måtte gå inn i det alle helligste
med blod, men Guds ord sier: ”Ikke med blod
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av bukker og kalver, men med sitt eget blod
gikk han inn i helligdommen en gang for alle,
og fant en evig forløsning” (Heb 9,12). Han var
på samme tid både ypperstepresten og lammet,
for han utgjød sitt eget blod. Det vil si han døde
for å tilveiebringe soning for alle mennesker (1
Joh 2,2). Følgelig ved dette offer tok han bort
alle verdens synder og vant en evig forløsning.
Heb 9,24 sier: ”For Kristus gikk ikke inn i
en helligdom som var gjort med hender og bare
er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk
inn i selve himmelen for nå å åpenbares for
Guds åsyn for vår skyld.”
Saphir sier: ”Kristi blod er så kostelig, ikke
bare fordi det er så uskyldig, rent og syndfritt,
et fullkomment og hellig menneskes liv,
frivillig hengitt, dens blod, som fullkommen
har oppfylt Guds lov, men fordi Jesus som evig
ånd ofret seg selv, dvs. fordi Jesus som døde,
var Gud, evig og uendelig, og ga sitt liv i følge
Den treenige Guds rådslutning.”
Sitt offer har Kristus båret fram en gang for
alle mennesker (Heb 7,27; 9,12). Og yppersteprest forblir han i all evighet (Heb 4,14-16;
6,20; 7,17,24).
Han er mellommann for en ny pakt for at de
som er kalt, skal få en evig arv som var lovt,
etter at det fant sted en død (Jesu stedfortredende død) til forløsning fra overtredelsene
under den første pakt (Heb 9,15).
Som yppersteprest formidler Jesus Kristus
stadig den frelse som han vant på Golgata, til
alle dem som tar sin tilflukt til han og tror på han
(Heb 10,19-22; 12,22-24). Veien til himmelen
er nå åpen for alle som tar imot frelsen i Jesus
Kristus. Derfor kan Guds barn si at i Jesu blod
har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen
(Heb 10,19). Heb 10,20 sier: ”Til den har han
innviet for oss en ny og levende vei gjennom
forhenget, det er hans kjød.”
Jesus Kristus er vår yppersteprest til evig
tid. Følgelig sier Guds ord at han også går i
forbønn for sine hos Faderen (1 Joh 2,1; Rom
8,34; Heb 7,25). Hans forbønn består i at han
stadig gjør gjeldende sitt offer for Faderen.
Luther sier: ”Fordi vi alltid er i synden og er

svake, må han uavlatelig tre fram for Faderen
for oss og bære fram forbønn om at slik synd
og svakhet ikke må tilregnes oss, men at vi
derimot må styrkes og få Den hellige Ånds
kraft.”
Jesus Kristus er vår yppersteprest som i
tidens fylde utgjød sitt blod på Golgata og
døde en stedfortredende død for menneskeheten. Han sitter nå ved Guds høyre hånd og
går i forbønn for sine til evig tid. Hans høyeste
ønske er at enhver som tror på han, ikke skal
fortapes, men få et evig liv i samfunn med Den
treenige Gud.
Derfor stemmer Guds folk i med sangeren
og synger:
”Takk, Fader at du var så god Mot Adams
falne ætt,
Du frelste oss ved Lammets blod Og gav
oss barnerett.
Deg priser nå hvert åndedrag, Hvert sukk og
hjerteslag.
Guds Lam, for all den kval du led, Takk,
takk i evighet!”
(Hans Adolph Brorson 1765. Nr. 665 v. 4
i Sangboken) o
Tidligere nummer av
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Jesus er oppstandelsen og livet!
Av Hans Erik Nissen

”Men nå er Kristus oppstått fra de døde og er
blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn”
(1 Kor 15,20)
Mange prøver å romantisere døden, men det
de sier har ikke nevneverdig gjennomslagskraft.
Det er noe i oss som gjør oss redde i møte med
døden. Den gjør slutt på et liv. Det er som en dør
som lukkes for aldri å åpnes igjen. Slik oppleves
døden.
Døden kom til oss sammen med synden. Fordi
synden trengte igjennom til alle mennesker,
gjorde døden det også. Ordet død har en fryktelig
rekkevidde: åndelig død, legemlig død og til
slutt det som Gud kaller den annen død, som er
ildsjøen.
Jesus er den eneste som kan bryte dødslinjen.
Uten ham er du lenket fast og uten mulighet til
å bli reddet. Men å være i Jesus er å være den
første som er født ut av døden. Det er å ha del i
livets oppstandelse.
Gud oppreiste Jesus fra de døde. Jesus har
brutt dødslinjen. Han er porten til det evige livet.
Jesu oppstandelse har ikke bare en gjennomgripende betydning for ham selv. Den har det også
for oss. Jesus sto opp som den første. Etter ham
kommer alle dem som går i hans spor.

Jesus deler sin oppstandelse med deg. Den kraft
som oppreiste ham, skal også oppreise deg som
tror på ham. Gjennom troen har du del i ham.
Din naturlige reaksjon overfor døden inneholder en sannhet. Ja, døden er enda mer forferdelig enn vi opplever den, for hver enkelt som
lever uten Gud og uten håp i verden. Men hver
den som kjenner ham som er oppstandelsen og
livet, er døden en beseiret fiende. Dødens brodd
er brutt av Seierherren. Han er den første som
døden måtte slippe taket i til det evige livet.
Men han er ikke den siste. Etter ham følger
en utellelig stor skare av frelste mennesker. De er
kledd i frelsens klær. De skal aldri mer dø, men
leve og kunngjøre Herrens gjerninger.
Jesus er førstegrøden. Når du åpner ditt
hjertets dør for Jesus, da er det din oppstandelse
du lukker inn. Den oppstandne Frelser er et
levende løfte om hva som venter deg og alle dem
som tror på ham. Han var det evige livs første
frukt. Du er den neste.
(Oversatt fra dansk) o

Ja, jeg tror på korsets gåte
Av Gunnar Holth

Overskriften er hentet fra pasjonssalmen ”Hill
deg, Frelser og forsoner”. Salmen er en oversettelse av Nicolai Frederik Severin Grundtvig
(1783-1872).
Av kirkehistoriker Welle er Grundtvig kalt
den største mann i Danmarks og hele Nordens
kirkehistorie. Salmen vi har for oss her er en fri
oversettelse av en latinsk hymne fra 1200-tallet,
6

forfattet av Arnulf av Louvain. Teksten er fra de
latinske hymner til Jesu lemmer. Av disse kan
nevnes ”O hoved høyt forhånet”, ”Vær velsignet
nådetrone” og vår salme (til Jesu føtter).
Det kan skrives mye om Grundtvigs liv, hans
livskriser og livsverk. Hans liv var stormfullt og
kampfullt. Men han regnes for en av Nordens
største åndshøvdinger.
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Salmediktningen var bare en del av hans
allsidige engasjement og store arbeid. Men
mange av hans salmer hører til det ypperste
som finnes i evangelisk salmediktning.
Han er både de store høytiders, særlig pinsens,
og den jevne hverdags sanger. Av sanger som
brukes, kan vi liste opp disse:
”Kimer, I klokker”, ”Et barn er født i Betle
hem”, ”Krist sto opp av døde”, ”Påskemorgen
slukker sorgen”, ”Den signede dag som vi nu

ser”,” Apostlene satt i Jerusalem”, ”Fred til bot
for bittert savn”, ”Kirken den er et gammelt hus”,
”Kjærlighet er lysets kilde” og ”Vidunderligst av
alt på jord”.
Vår salme har også vært mye sunget. Og flere
vers har ofte vært sitert i vitnesbyrd.
For min egen del har salmen betydd mye,
siden jeg som ung ble oppmerksom på den.
Håper også den kan få betydning og være til
åndelig hjelp for leserne. o

1. Hill deg, Frelser og forsoner!
Verden deg med torner kroner,
du det ser: jeg har i sinne
Rosenkrans om kors å vinde,
gi meg dertil mot og hell!

5. Dog jeg tror: Av dine vunder
vell sprang ut til stort vidunder,
mektig til hver sten å velte,
til et isberg selv å smelte,
til å tvette hjertet rent.

2. Hva har deg hos Gud bedrøvet
og hva elsket du hos støvet
at du ville alt oppgive
for å holde oss i live,
gi deg til oss fullt og helt?

6. Derfor ber jeg deg med tårer:
Led den inn i mine årer,
floden som kan klipper velte,
floden som kan isberg smelte,
som kan blodskyld tvette av!

3. Kjærligheten, hjertegløden
sterkere var her enn døden.
Du for vår skyld alt forsaker,
og i lydighet du smaker
korsets død i alles sted.

7. Du som har deg selv meg givet,
la i deg meg elske livet,
så for deg kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dype sammenheng.

4. Akk, nå føler jeg til fulle
hjertets hårdhet, hjertets kulde!
Hva sprang ut av disse fjelle
navnet verdt til å gjengjelde,
Frelser, all din kjærlighet?

8. Ja, jeg tror på korsets gåte,
gjør det, Frelser, av din nåde.
Stå meg bi når fienden frister,
rekk meg hånd når øyet brister,
si: Vi går til Paradis!

7
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Getsemane
Av Kjell Dahlene

”Men skulle engang blive kold
min kjærlighet til deg,
da minn meg om Getsemane
og om din sved for meg!”
Under et besøk i Getsemanehagen i Jerusalem
i 1866 skrev Edward Payson Hammond denne
vakre sangen: ”Hin time i Getsemane”. Den
munner ut i bønnen som er sitert ovenfor. Ikke
få har gjort denne bønnen til sin.
Getsemane har risset historien sin inn de
fleste troendes hjerter, vil jeg tro. Når en gjester
Jerusalem, hører et besøk i Getsemane med.
Ved to avgjørende begivenheter får to av
de mest ruvende skikkelsene i den bibelske
historie beskjed om å dra skoene av føttene
sine. Det var Moses og Josva. I Herrens nærhet
oppholdt de seg på hellig grunn. (2 M 3,5; Jos
5,15).
Slik er det også når vi nærmer oss Getse
manehagen. Mange opplever det svært sterkt å
være på det stedet hvor Jesus kjempet sin harde
kamp. Likevel er det enda større å bli ledet
inn i denne hagen gjennom Bibelens mektige
vitnesbyrd.
Getsemanehagen var et kjært sted for Jesus.
Denne hagen lå ved Oljebergets fot. Her lå
oljepressen som kunne betjene den rike høsten
av oliven fra Oljeberget. Getsemane betyr
oljepresse.
Her kom Jesus ofte sammen med disiplene
sine for å be. Når kveldsmørkets stillhet la
seg, og arbeidet ved olivenpressen opphørte,
gav det rom for stillhet og bønn. Oljen var en
nødvendig del av folkets liv. Derfor gav Gud
beskjed om at de måtte plante oliventrær over
hele landet.(5 M 28,40). Like nødvendig er
bønnen i Guds barns liv. Disiplene opplevde
en himmelsk luftning når Jesus ba til sin
himmelske far og pleide det fortrolige samfunn
med ham.
8

”Da Jesus hadde talt dette, gikk han ut sammen
med disiplene sine over bekken Kedron. Der
var det en hage, og i den gikk han og disiplene
hans inn. Men også Judas, som forrådte ham,
kjente stedet, for Jesus kom ofte sammen med
disiplene sine der.” (Joh 18,1-2).
Men denne dagen i påskeuken skilte
seg markant ut fra alle tidligere samvær.
I kveldsmørket kostet det Jesus mye å gå denne
kjente veien over Kedron og inn i hagen. Flere
ganger stanset han underveis for å forberede
disiplene sine på det som ventet både dem og
ham.
Tunge og avslørende ord kom fra Jesu
munn: ”I denne natt kommer dere alle til å ta
anstøt av meg … Jeg vil slå hyrden, og hjordens
får skal bli spredt.” (Mat 26,31). Peter måtte
høre: ”I denne natt, før hanen galer, skal du
fornekte meg tre ganger” (Mat 26,34). Hele
disippelflokken skulle ristes i sollet til djevelen.
Han ville bruke makten sin til å sikte dem. (Luk
22,31). Jesus karakteriserer denne avgjørende
natten som Jesu fienders time og mørkets makt.
(22,53).
Et stort og hellig alvor preger Jesus når han
går inn i hagen. Han ber åtte av disiplene sette
seg ned straks innenfor. Selv fortsetter noen
lengre inn i hagen. Peter, Jakob og Johannes
følger ham enda et stykke. Jesus er preget
av stundens alvor. Slik hadde de aldri sett
Mesteren før. Tidligere hadde de opplevd ham
som alle situasjoners herre. Han triumferte over
dem som søkte å ødelegge ham, brøt satans og
dødens lenker og hjalp i de mest umulige situasjoner. Men hva så de nå?
”… sorg og angst kom over ham”. (Mat
26,37).
”Min sjel er bedrøvet inntil døden! Bli her
og våk med meg”. (Mat 26,38)
”… angst og forferdelse kom over ham”.
(Mark 14,33).
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Det var begynnelsen på Jesu lidelses smerte
fulle vei. I Getsemane ble oliven knust for å
gi helse, lys og liv. Selv gikk Jesus inn i sitt
Getsemane for å bli knust for oss, for å gi frelse,
lys, liv, håp og en evig framtid
”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).
Skriften skildrer ham der han forlater sine
nærmeste disipler. Lengselsfullt ber han om
deres støtte i bønnen. Han trengte dem så
inderlig. ”Og han slet seg fra dem, omtrent så
langt som et steinkast”. (Luk 22,41). Det er
kjærlighetens dypeste bånd og tilhørighet.
De forskjellige evangelistene bruker litt
forskjellige ord for å beskrive hvordan denne
bønnekampen til Jesus artet seg.
”… der falt han på kne…” (Luk 22,41)
”… falt på sitt ansikt og ba” (Mat 26,39)
”… falt til jorden”. (Mark 14,35)
Jesu bønnekamp i Getsemane har tre faser
og kampen intensiveres til den når sitt klimaks
og avgjørelsen ble tatt.
Skriften forteller om flere slike tre-fasede
bønnekamper. Profeten Elia ba tre ganger og
ropte til Herren for enkens sønn om at sjelen
måtte vende tilbake til barnet, før seieren var
vunnet. (1 Kong 17,21).
Profeten Daniel bøyde kne og ba tre ganger
om dagen fra sitt åpne vindu mot Jerusalem.
(Dan 6,11og 14). Paulus hadde en trefoldig
bønnekamp med Gud. Han ville så gjerne bli
kvitt denne satans engel som han mente var en
stor hemsko i hans tjeneste. Men Herren så på
dette på en annen måte. (2 Kor 12,7-10).
Ikke minst står disse tre bønnekampene til
Jesus i nær kontakt med Peter. Hans fornektelse
hadde også tre faser. Jesus forbereder Peter:
”Simon, Simon, se Satan krevde å få dere
i sin vold for å sikte dere som hvete, men jeg
ba for deg at din tro ikke måtte svikte.” (Luk
22,31-32).
Vi forstår at denne kampen i den mørke
Getsemanehagen denne natten ikke i egentlig
forstand gjaldt ham selv. Han kjempet for sine

og han kjempet som stedfortreder. Det var som
Frelser, verdens Frelser, at han kjempet den
blodigste bønnekamp som er kjempet på denne
vår jord.
Jesu bønnekamp
Sentralt i alle de tre fasene av bønnekampen
stod ”kalken”, det begeret som ble rakt ham.
Det står ikke direkte hva det inneholdt, men at
det var et beger fylt med lidelse, synes klart.
Etter Guds ord kan et beger inneholde både
løfter og trusler, velsignelser og forbannelser.
(Sal 11,6; 75,9; 116,13; Jer 16,7; 1 Kor 10,16).
Den voldsomme kamp Jesus kjempet i møte
med dette beger, forteller oss at framfor ham
lå dyp smerte og en grusom fornedrelse. Hva
dette innebar, forferdet ham.
Var det ”denne kalken” Jesus drakk i
Getsemane? Muligens smakte han på den, men
det synes som kalken var noe som ble rakt ham
i Getsemane. Da Jesus reiser seg fra bønnen
og møter forræderen Judas sammen med vaktstyrken og yppersteprestenes tjenere, sier han
til Peter: ”Stikk sverdet i sliren! Skulle jeg ikke
drikke den kalk Faderen har gitt meg?” (Joh
18,11)
Hva møtte Jesus i Getsemane?
Jesu bønn i Getsemane var en dødskamp
Nærmere døden hadde ikke Jesus vært. Det var
den første smaken av døden.
(Heb 2,9). Dødens alvor viste seg usminket for
9
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ham. Hele verdens syndeskyld, straff og pine
ble lagt på hans skuldre. For ham var synden
noe han hadde sett, både årsak og virkning, men
nå fikk han kjenne på kroppen syndens avskye
lighet i hele sin bredde, tyngde og lengde.
En usminket urenhet møtte Guds rene Sønn.
Syndens avskyelighet i hele sin gru overveldet
ham. Intet ble holdt tilbake. Han opplevde å bli
gjort til synd for oss. (2 Kor 5,21).
Hva dette betydde for Jesus, kan ikke måles
av oss. Noen uttrykk lar oss ane det.
”...fordi han uttømte sin sjel til døden”
(Jes 53,12) ”men uttømte seg selv…” Fil 2,7.
Kampen var så intens at hans legeme beveget
seg på kanten av døden.
”Og han kom i dødsangst og ba enda mer
inntrengende, og svetten hans ble som bloddråper som falt ned på jorden”. (Luk 22,44).
Getsemane hadde både en legemlig og
en åndelig side. Det var en mobilisering fra
mørkets rike. Anklagene fra djevelen var
brennende. Han kunne skildre hvor nytteløs
hans oppgave var. I likhet med hans disipler
ville storparten av menneskeslekten svikte
ham. De ville ikke ære ham for hans lidelse og
store offer. Intet ord har en mer ødeleggende
virkning enn ”forgjeves”.
Underet i Jesu bønnekamp
Midt under Jesu intense kamp i Getsemane
glemte han ikke sine egne disipler. De lå tungt
på hans hjerte. Etter hver fase i bønnekampen
vendte han tilbake til dem, men de gav ham
ingen støtte. De sov og hvilte seg. Kampen
måtte han kjempe alene. Med det var for deres
skyld han led. Hans fulltonende ja til lidelsen
var for å frelse dem.
Frelsesoffiseren Hjalmar Hansen kom nær
inn på Jesu hjerte da han skrev:
”Han glemte seg selv midt i døden,
han glemte sin tornfulle vei.
Han så kun på menneskenøden Å tenk, det var allting for meg!
Hva var innholdet i kalken?
Siden det ikke står uttrykkelig, er det umulig
10

å si det helt bestemt. Likevel må vi ta en
avgrensing. Det betydde ikke at Jesus ba om å
slippe å frelse oss. Mye tyder på det motsatte.
Bønnen gjaldt ikke å få gå utenom Golgata, men
å nå fram til Golgata, til døden på forbannelsens
tre som var bestemt for ham. Det var en grufull
tid som lå fram for Jesus. Kampen i Getsemane
hadde tømt han for legemlige krefter, og han så
for seg veien fram til Golgata. Ville han makte
å gå denne tunge veien, uttømt for krefter, like
til Golgata? Var det en kortere vei? Markus får
fram noe av dette når han skriver:
”… falt til jorden og ba at timen måtte gå
ham forbi, om det var mulig. Og han sa: Abba,
Far! Alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra
meg! Men ikke som jeg vil, bare som du vil!”
(Mark 14,35-36)
Timen her samsvarer med begeret. Det er
ikke en klokketime, men et bestemt tidsintervall hvor avgjørende hendelser skjer.
På flere måter får Guds ord fram at Jesus så
fram til å fullføre vår frelse.
”Men en dåp har jeg å døpes med, og hvor
jeg gruer til den er fullført!” (Luk 12,50)
Jesu dåp er her ikke en vanndåp, men en
lidelsesdåp. Den omslutter og dekker ham på
alle kanter.
”Nå er min sjel forferdet! Og hva skal jeg
si? Far, frels meg fra denne time! Men nei,
derfor er jeg jo kommet til denne time”. (Joh
12,27. Se og Joh 4,34).
Jesu hjerte var fylt av frelsesomsorg for sine
og for alle mennesker. Mon ikke Paul Gerhard
treffer det godt når han sier:
”Til offerstedet står hans hu, han sier:
Villig skal jeg nu for Adamsætten stride.
Når alle piner vises frem, han svarer:
Gjerne, hvert et lem er rede til å lide.”
Jesus ble bønnhørt
Jesu bønnekamp i Getsemane ble kronet
med seier. Den fikk sin aksept i himmelen, et
fulltonende ja. Faderen selv gav Sønnen sin
bekreftelse. Hebreerbrevets forfatter gir oss
vitnesbyrd om dette.
”Han har i sitt kjøds dager, med sterkt skrik
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og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham
som kunne frelse ham fra døden. Og han ble
bønnhørt for sin gudsfrykt”. (Heb 5,7)
Å bli bønnhørt er et stort aktivum. Det er
stor grunn til å glede seg når Herren hører og
bønnhører oss ved å fri oss ut fra vår nød, løser
våre problemer og gir oss det vi trenger.
Likevel kan ingen ting sammenlignes med å
bli bønnhørt for sin gudsfrykt. Det ble Jesus i
Getsemanehagen. Der tok han et steg opp og la

hele saken i Guds hånd og ba om nåde til å være
tålmodig, holde ut i lidelsen uansett hva det
skulle koste, bare det ville føre fram til seier.
Jesus ba: ”Men ikke som jeg vil, bare som du
vil!” (Mark 14,36).
Å sette sin egen vilje under Guds vilje, er
alltid veien til den seieren som himmelen kan
velsigne. Det gjaldt i Getsemane. Og det gjelder
oss. Gud vilje er vårt høyeste gode. Når den får
være bestemmende, blir det alltid seier. o

Med gullbokstaver
Av Nils Dybdal Holthe

”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)
Slik taler en gammel profet i et av de fineste
kapitler i Det gamle testamentet. Jesaja ser
framover, en ny tid skal komme. I første rekke
gjelder det hjemkomsten fra Babel. Israel skal
igjen få bo i sitt land, det de fikk av Herren selv.
Men tanken og profetien stanser ikke der. Han
ser utover hele historien og skriver noen linjer
med dypt innhold
Det er om dette verset Luther sier: ”Skriv
det med gullbokstaver på ditt eget hjerte.” For
her ser vi de to største og viktigste dager i hele
verdenshistorien. Det har aldri hendt noe som har
hatt slik virkning for alle mennesker som dette.
Her får vi først høre hvem det er som gjør
dette, Jesus, i vers 2-3. Vi ser ham her som Guds
Sønn. Det begynner i kapittel 52,13. Folk flest
forstod ham ikke og regnet ikke med ham. Men
Gud løftet ham opp. Det var så lite, bare en kvist.
Men han var Guds tjener, og han skulle gjøre
Guds vilje.
Dernest: Hvorfor gjør han det? Vi hadde
falt i synd, selve grunnmuren vår var ødelagt.
Noe radikalt måtte skje om ikke hele skaperverket skulle ødelegges. Og det kunne ikke noe
menneske gjøre selv. Gud måtte gripe inn.
Uten å tenke dette, vil ingen forstå hva kris-

tendom er. Vi må ha et klart syn på synden før vi
får et klart syn på frelsen. Adam var vår stedfortreder og representant før Jesus ble det.
Hvilke to store dager er det vi taler om her?
I. Først kom Syndefallets dag
I 1 M 3 leser vi om den. Og verset vårt er en
fortolking til det: ”Vi fór alle vill”
1. Det er sant om alle mennesker og alle land
Alle mennesker var med i fallet. Det var så dypt
at vår natur ble syndig. Rom 5,12-19 sier at
fallets følger nådde hver sjel på denne jord. En
mann syndet, og alle syndet med ham. Derfor er
alle fortapt i Adam. Jesus kunne si med all rett
i Luk 19,10: ”For Menneskesønnen er kommet
for å søke og frelse det som var fortapt”. Her er
ingen unntagelse.
Bibelen forkynner: Vi er på feil vei like fra
starten av.
2. Vi har alle personlige syndefall
”Vi vendte oss hver til sin vei”, står det. Og
Paulus skriver: ”… alle har syndet…”, (Rom
3,23). Vi synder nok på forskjellige måter,
men alt er mot Gud. Det er hovedsaken. Ingen
er gode nok til å nå fram. Vi står personlig
ansvarlige for livene våre. Og alt er oppskrevet
i himmelen. Store bøker rommer alt. (Åp 20).
11
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Men all synd kan samles i det ene: du vil ikke
tro på Jesus. Du har forkastet ham. Derfor går
du fortapt.(Joh 3,36; Joh 16,9-10). Alle har
brutt Guds hellige lov og er like skyldig som
Adam. (Rom 3,19-20). Hver munn skal lukkes.
Bibelen forkynner: Vi er skyldige til straff.
3. Vi sammenlignes med sauer
De kan noen ganger oppføre seg tankeløst, de
går der det passer dem best. (Sml. 1 Pet 2,25)
”Dere var jo som villfarne får”. (Se også Salme
119,176) ”Jeg har fart vill”. Det betyr: - Vi gikk
vår egen vei, og egoismen er en hovedsynd. Vi
vil ikke bøye oss for Guds vilje. Mennesket
følger sin egen lyst og vilje, og gjør helst det
vi liker å gjøre. Det er et merke på vår tid. Vår
egen vei går alltid bort fra Gud. Slik var det
også på Jeremias tid: For to onde ting har mitt
folk gjort: ”Meg har de forlatt, kilden med det
levende vann, og de har hogd seg ut brønner,
sprukne brønner som ikke holder vann” (Jer
2,13).
Jesus brukte dette som et bilde på frelse. ”Om
noen av dere har hundre sauer og mister én av
dem, vil han da ikke forlate de nittini i ørkenen
og gå av sted og lete etter den som er kommet
bort, til han finner den?” (Luk 15,4) Jo, det er
Guds natur og hensikt.
Og når han har funnet det, blir det stor glede.
Glede i den frelstes hjerte, i Guds menighet, hos
Gud og hans engler. Og gleden har takketonen i
seg: Tenk, at jeg fikk være med!
Som sauene var de uten beskyttelse. De var
overgitt til fare og undergang blant de ville dyr
og tyver, i ørken og på øde steder. En enkelt sau
er håpløst fortapt i en slik situasjon. Og det er vi.
I Ef 2,12 skriver Paulus: ”... Dere var uten Gud
og uten håp i verden”. Mang en sau har døde ute
i heia. De fant ikke hjem igjen og kunne ikke
finne tilbake.
Bibelen sier at vi er uten mulighet til å finne
Gud.
Menneskene behøvde altså hjelp på alle måter
og områder. Hvis det ikke hadde kommet en ny
dag, ville vi alle vært hjelpeløst fortapt.
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II. Da kom Langfredag
Det var en frelsens dag. Da ordnet Gud opp for
oss på Golgata, han la all vår skyld på Sønnen.
Jesus gjorde alt. I en eldre Bibel stod det slik i
Jes 53,6: ”Herren lot våres alles misgjerninger
ramme ham”. Hva skjedde så i Jesu dødsøye
blikk? Dette er virkelig skrevet med gullbokstaver. For her er vi ved kjernen i Bibelen.
1. Han førte oss tilbake til Gud (1 Pet 3,18;
Luk 15,5-6.)
Han åpnet en ny dør, det er den åpnede dør.
(Åp 3,8). Syndefallet hadde ført oss bort fra Gud,
mens frelsens dag førte slekten tilbake. Tenk på
det: Hele verden er etter sin natur fullstendig
borte fra Gud! Og den har ingen mulighet til å
finne tilbake selv. Alle hedenske religioner er
nytteløse. Det finnes bare en vei til Gud. Da er
det veldig alvorlig i vår tid at mange er liberale i
forhold til Guds bok som viser oss veien til Gud.
Med sine tolkinger kan de forkludre Ordet slik at
folk ikke har tillit til det lenger. For det er bare
Bibelen som viser oss veien, og det er Jesus. Han
gjorde alt ferdig.
2. Da betalte han all skyld og tok all straff
(vers 5,8 og 10)
Det er Jesu soning. Den verste dom et
menneske kan få er døden. Alt annet kan erstattes,
men døden er endelig. Slik er det også i åndelig
betydning. Denne evige straff tok han. (Rom 5,8)
”Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at
Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere”.
Og det har alt skjedd. Du skal ikke vente på at det
endelig må skje. Det er fortid.
Jeg hadde lån på huset i lang tid. Og det måtte
betales. Sett nå at en venn kom og sa: Jeg skal
overta lånet og betale deg ut? Hva da? Var det
mer å betale da?
Jesu ble min stedfortreder. Gud la ansvaret
på ham. Det skjedde da han ropte ”Fullbrakt”
på korset. Da var det ikke mer å betale. Det er
skrevet med gullbokstaver.
En haugiansk kvinne på Sunnmøre tenkte
mye på Gud og frelsen. En dag rant et lys og hun
skrev det ned:
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Du gikk for meg en blodig sti,
Og jeg som skyldig var slapp fri,
Guds vredes skål du tømte ut,
Så dyrekjøpt er jeg din brud.
Berta Canutta Aarflot var da 41 år, og dette
synet tente en ny tone hos henne. Det var i
1836. Hun fortsetter:
Ha takk, min kjære Frelsermann.
Jeg aldri nok deg takke kan.
Slik er det å være et Guds barn.
3. Nå oppsøker han oss i syndelivet
Han stiger ned i søla der vi er. Han leter til han
finner oss, og gir oss sin rettferdighet, (vers 11).
Derfor er vi med i misjonsarbeid. For hedningene søker heller ikke Gud. Og vi kan peke på
Jesus for noen og rope: Kom, du også! Det er
kallet fra Herren som må lyde utover jorden.
4. Det må bli en personlig langfredag for oss
Da ser vi med troens øye: Tenk at det var for

meg! Forut går alltid erkjennelse og bekjennelse av synd. Og så tillit til Jesu verk på korset.
Der skjedde noe som gjelder meg. Det skal vi
få ta imot.
Kong Karl V lånte mange penger av en
kjøpmann i Antwerpen. Kongen var i krig og
behøvde nye finanser. Regningen forfalt, men
kongen var stadig i gjeld. Det forstod kjøpmannen, og han kalte sammen til et stort selskap
der også kongen var. Foran seg hadde kjøpmannen et fyrfat der det brant ild. Så tok han opp
gjeldsbrevet til kongen og sia: Kjenner du dette?
Ja, svarte kongen, og jeg skal betale, men jeg har
ikke penger nå.
Da la kjøpmannen gjeldsbrevet inn på fyrfatet
og det tok til å brenne. Da bare asken var igjen,
spurte han kongen: Hvor er gjelden nå?
Og kongen forstod: Den var borte. For 2000
år siden tok Jesus mitt og ditt gjeldsbrev med til
Golgata. Der ble det borte for alltid.
Kom du også! Ta imot, og tro på Frelseren
Jesus Kristus! o

Smertenes mann
Av Fredrik Wisløff

”Går det dere ikke til hjertet, alle dere som går
forbi på veien. Sku og se om det gis en smerte
lik den smerte som er voldt meg.” (Klag. 1,12.)
Alle disse forhør måtte være en stadig lidelse
for Jesus. Han så her synden i dens krasseste
former. Han så hatet slå ut i lys lue, og det fra det
folk som han selv elsket. Og selv hans nærmeste
svek ham; hele hans rikes sak så ut til med ett
slag å falle i grus.
Men også legemlig måtte Jesus under disse
forhør gjennomgå megen lidelse. Fire ganger
fortelles det om den overlast Jesus måtte lide.
Vi har før bare nevnt det i forbigående; her vil vi
følge ham nærmere også i denne smerte.
Første gang er for Annas. En tjener som står
ved hans side, gir ham et slag i ansiktet. Om han
slår med hånden eller med en svøpe, vet vi ikke.

Vi vet bare at denne forvorpne tjener slår vår
Frelser i hans hellige, rene ansikt.
Men Jesus taler tjeneren til rette. Dette er
den eneste gangen under den tortur Jesus gjennomgår, at han åpner sin munn mot dem som slår
ham. Det er fordi det her gjelder hans rikes sak
og ikke bare hans person. Gjaldt det hans person
alene, var dette slag lite mot den pine han senere
skulle gå igjennom, og Jesus hadde nok villig
funnet seg i det. Men ble Guds rikes sak og den
evige sannhet plettet, da var Jesus snart rede til et
forsvar: ”Har jeg talt ille, da bevis at det er ondt;
har jeg talt rett, hvorfor slår du meg?”
Den andre gangen Jesus lider overlast, er for
Kaifas. Det står slik beskrevet hos Matteus: ”Da
spyttet de ham i ansiktet, og slo ham med knyttet
neve; andre slo ham med stokker og sa: Spå oss,
13
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Messias: Hvem var det som slo deg?”
Å spytte en i ansiktet er den vemmeligste
hån en mann kan vise en annen. Jesu hender er
bundet; ja, selv om de hadde vært løst, ville han
ganske visst ikke engang ha prøvd å skjule sitt
ansikt. Han tok imot all hån og pine uten å klage.
Under den siste del av spotten har man ment, og
det vel med rette, at en har kastet et klede over
hodet hans for at Jesus ikke skulle se hvem som
slo ham, men som Messisa spå hvem det var.
Når vi ser for oss dette forhånede, forslåtte og
bespyttede ansikt, forstår vi bedre Bernhard av
Clairvaux, når han i mystikkens hellige Kristustilbedelse synger:
Hvem torde så bespytte
det edle åsyns pakt,
for hvilket seg må flytte
med frykt all verdens makt?
Hvem har de bleke kinner,
de øynes deilighet,
hvis like man ei finner,
så skammelig tilredt?
Den tredje gangen Jesus blir hånet, er for
Herodes. Lukas forteller det slik: ”Men Herodes
med sine krigsfolk hånet og spottet ham. Derpå
kastet han et skinnende klede om ham og sendte
ham således tilbake til Pilatus.”
At dog en mektig mann som Herodes selv
ville være med og håne Jesus! Han er irritert og
harm over at ikke Jesus har villet gjøre ham til
viljes og vise ham et tegn. Nå lar han på denne
lave måten Jesus få smake hans vrede.
Hvor underlig det måtte være å se den lidende
Jesus innhyllet i det skinnende klede. Det er
lettere å tenke seg ham i purpurkappen. Men de
som gikk på Jerusalems gater hin morgen, fikk se
hans skinnende hvite klær stråle i morgensolen.
Når vi første gang skal se ham med vårt øye,
skal han igjen være iført den skinnende drakt.
(Åp 19.)
Men det verste står ennå igjen: hudstrykingen
for Pilatus. Hans rygg blir blottet. Hans hender
bundet til en lav pel i marken, så ryggen
strammes. Og så tunge slag av lærremmer med
14

små blylodd ytterst, så huden blir pisket av. Det
dannet seg blodblærer under huden, til disse brast
og blodet fløt fram. Dette var den mest grufulle
tortur en hadde. Mange segnet allerede etter
tredje slaget. Hudstrykingen var ofte innledningen til selve korsfestelsen. Men mange døde
allerede under denne første pine.
Etter hudstrykingen holdt de ham for narr.
En ”krone” av torner ble satt om pannen. En
rød soldatkappe kastet om hans nakne, blodige
skuldrer og et rørsiv gitt ham i hånden som
septer.
Denne kongen var det Pilatus pekte på, da
han sto på balkongen overfor jødefolket. Denne
smertenes mann var det jødefolkets øyne møtte,
og likevel ropte de: Bort med ham! Bort!
Denne kongen er det også vi ser for tronens
øye i dag. Ser og takker. For der står min stedfortreder.
Min Jesus, du er såret
for mine synder, så
jeg burde have båret
den straff som på deg lå.
Se hit! Her står jeg arme,
fordømt til vredens ris;
deg over meg forbarme,
ditt nådeglimt meg vis.
Han bar røret i sin hånd, for at jeg en gang
skulle bære palmen. Han bar tornekronen, for å
gi meg livets krone. Han bar purpurkappen, for
å kunne kle meg i rettferdighetens hvite drakt.
Han ble spottet, for at jeg skulle bli æret. Han
ble såret, for at jeg skulle bli legt. Å, min dyre
stedfortreder!
(Fra ”Med ham til Golgata”. Indremisjons
forlaget, 1961) o

NB!
Husk å melde adresseforandring når du flytter!
Husk å oppgi fullstendig adresse!
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Jesus – både vår frelser og vårt forbilde
Av Axel Saxe

Tekst: Joh 12,12-26.
Av Joh 12,1-2 fremgår det at Jesus kort tid
før påske – jødenes store høytid til minne om
utfrielsen fra Egypt ved Moses – vendte tilbake
til Betania. Anledningen var et festmåltid som
søstrene til Lasarus, Marta og Maria, holdt for
Jesus.
Betania er ikke langt ifra Jerusalem, der
mye folk fra hele landet var dratt opp for å feire
påsken. I v. 9-11 står det: ”En stor mengde av
jødene fikk nå vite at han var der” (det vil si hos
Lasarus og søstrene hans i Betania). ”Nå kom de
dit, ikke bare på grunn av Jesus, men også for å
se Lasarus, som han hadde oppvakt fra de døde.
Men yppersteprestene la planer om også å drepe
Lasarus, fordi mange av jødene gikk dit for hans
skyld og trodde på Jesus”.
Det er derfor helt klart at Jesus visste hva han
gjorde, da han dagen etter festmåltidet i Betania
gikk opp mot Jerusalem. Han visste at den store
folkemengden som var samlet i Jerusalem på
grunn av påskehøytiden ville komme i bevegelse,
når de fikk høre at han var underveis. Apostelen
Johannes skriver direkte at oppvekkelsen av
Lasarus, etter fire dager i graven (jf. Johs 11,39),
var årsaken til at folkemengden i Jerusalem
ved denne anledningen hyllet Jesus som Israels
konge: ”Dette var også grunnen til at folket gikk
ham i møte, fordi de hadde hørt at han hadde
gjort dette tegnet” (v. 18).
En saktmodig og ydmyk konge
Nå vet vi jo imidlertid fra Johannes-evangeliet at
folket ved en tidligere anledning hadde forsøkt
å gjøre Jesus til konge. Det var den gangen
da han hadde mettet flere tusen i ørkenen ved
hjelp av bare ”fem byggbrød og to småfisker”
(Joh 6,9). Da hadde Jesus imidlertid trukket seg
tilbake, fordi han ikke ville bli konge på den
måten (se Joh 6,14ff). Men her på palmesøndag
(om det nå virkelig var en søndag, kan vi ikke

være helt sikre på), så virket det umiddelbart
som om Jesus godtok folkets hyllest av ham
som ”Israels konge”.
Men samtidig vet vi fra de andre evangelistene, at Jesus hadde forberedt seg på denne
situasjonen ved å sende disiplene sine inn i en
landsby de passerte på veien opp til Jerusalem
og der, på underfull måte, få tak i en eselfole
som han kunne ri på. Dermed tilkjennega han
indirekte: Ja, jeg er Israels konge, men ikke på
den måten dere tenker dere. For her oppfylles det
som ble talt ved profeten Sakarja, der det tales
om en ”saktmodig” konge, og ikke om én som
med makt skal ta landet igjen fra romerne, slik
som dere venter på..
Ingen skjønte hva Guds frelsesplan gikk ut på
Men ikke engang Jesu aller nærmeste disipler
forsto dette. I v. 16 står det at disiplene ikke
fra først av skjønte at Jesus ved å ri inn i
Jerusalem på en eselfole oppfylte en profeti
om Messiaskongen i GT. Og flere ganger
i de andre evangeliene hører vi at selv om
Jesus tok disiplene til side og forklarte dem at
Menneskesønnen skulle lide og dø, men stå
opp igjen på den tredje dagen, så forble dette
”dunkel tale” for dem og de skjønte det ikke.
De kunne simpelthen ikke fatte at dette virkelig
skulle være Guds plan med Messias, med Guds
Sønn.
Antakelig ble folkemengden derfor også
skuffet, da Jesus noen dager senere lot seg ta til
fange og offentlig ydmykes gjennom spotten og
torturen som han ble utsatt for av både de jødiske
og de romerske myndighetene. Så det varte ikke
lenge, dette med at ”all verden løper etter ham”
(v. 19). Tvert imot, så endte det med at selv
disiplene hans ”forlot ham og flyktet” (Mark
14,50), og vi kjenner alle til hvordan den fremste
av disiplene, Peter, enda til bannet på at han ikke
kjente Jesus.
15

2/2015

Jesus måtte holde fokus på lidelsesveien
Vi hører imidlertid her i dagens tekst om at
det kommer noen grekere til Filip og spør
om å få ”se”, det vil si å treffe, Jesus. Disse
grekere var ”blant dem som pleide å dra opp
for å tilbe under høytiden” (v. 20). De var altså
virkelig interesserte i den jødiske troen (dvs.
de var antakelig jødiske ”proselytter”). Derfor
er det grunn til å tro at også deres ønske om å
få treffe Jesus var helt oppriktig ment. Alt det
de hadde hørt om hans oppvekkelse av Lasarus
og andre undergjerninger hadde sikkert gjort
dem nysgjerrige på om han virkelig skulle være
jødenes lovede Messias.
Vi hører at Filip rådførte seg med Andreas,
og at Filip og Andreas gikk sammen til Jesus og
fortalte ham om grekernes ønske om å få treffe
ham. Men allerede ved det ”men” som innleder
setningen i v. 23 antydes det at Jesus ikke stilte
seg imøtekommende til grekernes tilsynelatende
uskyldige ønske. Det virker snarere som om han
betraktet dette som en slags fristelse for ham til
å vike av fra lidelsesveien. ”Timen er kommet,
da Menneskesønnen skal bli herliggjort” (v. 23).
Dermed sikter Jesus til sin nært forestående død
på korset, for det er i og ved og gjennom den
hans herliggjørelse skjer. Og denne herligheten
forblir hans i evighet, for i evighet vil han være
Lammet som ”ble slaktet og med sitt blod kjøpte
oss til Gud” (jf. Åp 5,9). Halleluja!
Jeg har lest flere kommentarer som sier
at vi ikke kan vite om det virkelig ble noe
møte mellom Jesus og grekerne, men jeg tror
kommentarene tar feil. Hvis Jesus hadde gitt etter
for fristelsen til å bli den spennende, den interessante, og tatt seg tid til å hilse på grekerne, så
hadde han jo handlet i strid med det svaret han ga
Andreas og Filip da de overbrakte ham grekernes
forespørsel.
For også bak grekernes forespørsel lå
den menneskelige misforståelsen om hva
Messiaskongen skulle utrette. Heller ikke de
forsto hva Guds plan til menneskenes frelse
egentlig gikk ut på. I sitt svar til disiplene brukte
Jesus et bilde som sa noe om denne planen:
”Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir
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det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer
det mye frukt” (v. 24).
I den kjente hymnen i Fil 2,5f er noe av dét
som ligger i dette bildet uttrykt direkte: ”Og
da han i sin ferd var funnet som et menneske,
fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja,
døden på korset” (v. 7b-8).
Istedenfor å gi etter for fristelsen til selv å
komme i sentrum for interessen, så måtte Jesus
for vår frelses skyld holde fokus på det offer som
han var kommet for å bringe for all verdens synd,
noe som så i sin tid ville gi ”mye frukt” i form
av frelste sjeler. Det står noen få vers etter vår
tekst, der Jesus sier: ”Når jeg blir opphøyet fra
jorden, skal jeg dra alle til meg”, og evangelisten Johannes tilføyer: ”Dette sa han for å gi til
kjenne hva slags død han skulle dø” (v. 32-33).
Hvetekornets lov
Det er noe her i Jesu reaksjon på grekernes
forespørsel som minner om hans reaksjon på
det Peter sa til ham ved Cæsarea Filippi. Jesus
hadde talt til disiplene om sin forestående
lidelse, død og oppstandelse, og Peter hadde
da tatt Jesus til side og irettesatt ham: ”Gud
fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg!” (Mat
16,22). Men da fikk Peter et ytterst skarpt svar
ifra Jesus: ”Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt
for meg, for du har ikke sans for det som hører
Gud til, men bare for det som hører menneskene
til”.
At det er noe i den retningen Jesu svar til
disiplene her også skal forstås, understrekes av
at Jesus også her, slik som ved Cæsarea Filippi,
går videre og taler om ”hvetekornets lov” (selvfornektelse) som hans disipler også må følge.
Sml. v. 24-26 med Mat 16,24f (spesielt v. 25 og
Mat 16,25).
Kristus både for oss og i oss
Her er det nok noe som luthersk–roseniansk
kristendom har hatt en tendens til å gå utenom,
fordi man alltid først og fremst har vært opptatt
av å forkynne Kristus for oss, mens Kristus i oss
ofte har blitt mer eller mindre glemt (jf. at den
oppsatte teksten til palmesøndag ikke har med
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v. 25-26). Luther selv så denne fare og kritiserte
dem som bare var gode påskepredikanter, men
ikke så gode pinsepredikanter. I angst for å
bygge frelsen på noe i oss selv, kan det ha gått
oss som jødene i deres angst for å misbruke
Guds navn: de sluttet helt med å bruke det (slik
at vi i dag faktisk ikke vet hvordan det navnet
som Gud ga seg selv da han åpenbarte seg
for Moses i den brennende tornebusken skal
uttales).
På liknende måte har vi evangelisk–lutherske
kristne vært så redde for å tale om lidelsene
og trengslene vi som kristne er kallet til å gå
igjennom, at vi kanskje har fått en slags ”kristendom light”.
Børre Knudsen var sendt av Gud for å minne
oss om at det å være kristen innebærer selvfornektelse. For Børre Knudsen kunne jo bare,
som alle andre, ha innordnet seg etter de forhold
som ble skapt med abortloven, isteden for å
nedlegge den statlige delen av sitt presteembete
for noen år senere og bli avsatt av Høyesterett av
den grunnen. Men han måtte protestere mot et
kirkestyre som tillot små barn å bli drept i mors
liv, koste hva det koste ville!
Børre Knudsens forbilde var jo som kjent
prestenes embeds-nedleggelse under 2. verdens
krig. Det var selvsagt forbundet med store
vanskeligheter for prestene også den gangen
å frasi seg lønnen fra staten. Men hva om de
istedenfor hadde innfunnet seg med den nye
tingenes ”orden” under Quisling? Hvilket vitnesbyrd hadde de da avlagt?
Martyriet er en særlig nåde fra Gud
Her er vi inne på det sentrale, for ”vitne” og
”martyr” er på gresk ett og det samme ordet.
Derfor står det i Åp 12,11 om de som har seiret
over djevelen, at ”de har seiret over ham i kraft
av Lammets blod og det ord de vitnet. Og de
hadde ikke sitt liv kjært, like til døden”.
Noen av våre kristne brødre og søstre rundt
om i verden blir forfulgt og slått i hjel for sitt
vitnesbyrd om Jesus den dag i dag, både i Iran,
Nord Korea, Nigeria og andre steder. La oss
ikke glemme dem, men heller ikke glemme hva

Paulus skrev til menigheten i Filippi: ”dere har
fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men
også å lide for ham” (Fil 1,29). Det er altså
en særlig ”nåde” fra Gud, når vi får oppleve
lidelse for evangeliets skyld. Derfor priser Jesus
i Bergprekenen dem som forfølges for hans skyld
”salige”: ”Ja, salige er dere når de spotter og
forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for
min skyld. Gled dere og fryd dere, for stor er den
lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de
profetene før dere” (Mat 5,11-12).
Evangeliet selv må være drivkraften vår
Evangeliet i dagens tekst er naturligvis at vi
har en frelser som fulgte ”hvetekornets lov” og
henga seg selv i døden for å frelse oss fra evig
fortapelse. Men han kaller altså faktisk deg og
meg til å fornekte oss selv og følge etter ham.
Martyrene minner oss om at dette i ytterste
konsekvens kan innebære å bli slått i hjel for
Jesu skyld.
Disiplene var villig til å påta seg oppgaven
med å utbre evangeliet, selv om det for de fleste
av dem kostet livet.
Det må imidlertid starte i hjertene våre, ved
at vi får øynene opp for hva vår frelser har utstått
for å frelse oss fra evig fortapelse.
Det fortelles om Brødremenighetens grunnlegger grev Zinzendorf at han en gang som ung
sto foran et bilde av Jesus på korset, der det sto
skrevet: ”Dette har jeg gjort for deg, hva har du
gjort for meg?” Dette gjorde et sterkt inntrykk på
ham og var med å inspirere ham til den tjeneste
som han senere gikk inn i, en tjeneste som blant
annet førte til utsendelse av misjonærer til mange
folk som aldri hadde hørt evangeliet.
Overbevisningen og iveren etter å utbre evangeliet må også hos oss alltid komme innen ifra,
slik at det er Kristi kjærlighet som driver oss.
For ”vi elsker fordi han elsket oss først” (1 Joh
4,19). o
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Jesus er oppstanden!
Av Ludvig Hope

”I søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede;
han er oppstanden, han er ikke her; se der er
stedet hvor de la han” (Mark 16,6).
Langfredag lå mørket tungt og uhyggelig som
døden over verden. Da livets høvding ga opp
ånden, da ble det mørkt.
Men påskemorgen rinner klar, sterk og evig.
Livets dag bryter natten. Mørket må bort, og den
nye tid som aldri mer kan synke mot kveld og
mot død, er kommet til oss. Det som nå er gjort
av ham som fra evige tider lovet å være vår
redningsmann, kan aldri synke i grus. Det han
tok bort og det han har vunnet – alt har gått med
seier gjennom satans fristelser, gjennom Guds
hellige og rettferdige krav og gjennom dødens
og helvedes ild. Det nye Paradis har åpnet sine
porter for Adams ætt, livets tre står med modne
frukter til dødens barn, og hvem som vil kan ete
og leve, evig frigjort fra synden.
Påskemorgen! – du livssol som stiger opp
over en jord i dødens skygger. Du ga oss utgang
fra døden, du ga oss livet! Påskemorgen stiger et
menneske ut av sin grav for aldri mer å legges
ned i den igjen. Påskemorgen møter døden

sin overmann. Gjennom den åpne grav og den
levende Jesus roper himmelen til oss, at Guds
sønn tok synden bort ved sitt offer.
Påskemorgen! – du er livets evige dag over
dødens barn.
Kan du tro noe så stort uten å gripes av hellig
glede?
Å prektig morgenglans,
som overgår all sans!
Guds sønn, vår sol, er oppe,
og gjennom dødens troppe
har fektet seg med ære,
hans navn velsignet være!
(”Syng for Herren” nr. 570 vers 2)
(Fra ”Et ord i dag” 16. april. AS Lunde & Co’s
Forlag 1962)

CD
”Jesus er veien til himmelen” med sang av:
Unge Røster fra Namsos.
Kan bestilles via våre nettsider:
www.bibelsk-tro.no
Eller ved å skrive til:
Bibelsk Tros kassettjeneste
Postboks 116
4311 Hommersåk
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Steinen, Seierherren og Solen
Av Göran Holmgren

“Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria
Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome
velluktende oljer for å gå og salve ham. Meget
tidlig den første dag i uken kom de til graven,
da solen gikk opp. De sa til hverandre: Hvem
skal rulle steinen bort fra gravåpningen for
oss? Men da de så opp, fikk de se at steinen var
rullet bort. Den var nemlig meget stor. Da de
kom inn i graven, så de en ung mann sitte der
på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de
ble forferdet. Men han sier til dem: Frykt ikke!
Dere søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede.
Han er oppstått, han er ikke her! Se, der er
stedet hvor de la ham. Men gå og si til hans
disipler og til Peter: Han går i forveien for dere
til Galilea. Der skal dere se ham, slik han sa
til dere. De gikk da ut og flyktet i hast bort fra
graven, skjelvende og grepet av forferdelse.
De sa ikke et ord til noen, for de var redde.”
(Mark 16,1-8).
Påskedagens forunderlige budskap om Kristi
oppstandelse er helt avgjørende for oss. Dersom
det ikke er sant at Kristus er stått opp fra de
døde, ville det ikke finnes noen annen framtid
enn helvetet. Da var vi evig fortapte. Herrens
apostel skriver: “Men er ikke Kristus oppstått,
da har dere en unyttig tro, og da er dere ennå i
deres synder” (1 Kor 15,17). Gud være takk, det
er sant! “Men nå er Kristus oppstått fra de døde
og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet
inn” (1Kor 15,20). Og Kristi oppstandelse får
konsekvenser både innfor evigheten og for vårt
liv her på jorden. Oppstandelsens faktum berører
mange dimensjoner i tilværelsen. Men ut fra
teksten i Markus 16 vil jeg bare trekke fram tre
aspekter, ut fra stikkordene Steinen, Seierherren
og Solen.
Steinen
For alle kristne er påskedagen en gledens dag.
Påskens sanger og salmer går i dur. Budskapet

om Jesu oppstandelse er virkelig et gledesbudskap.
Men for kvinnene, som den første påskedags
morgen var på vei til Jesu grav, var ikke
situasjonen preget av glede. Vandringen mot
graven gikk i moll. De var tynget av sorg og
bekymring. Deres elskede Mester var død. Ved
Josef fra Arimatea og Nikodemus sin omsorg
var Mesterens legeme blitt lagt i en klippegrav. Siden hadde en stor stein blitt rullet foran
inngangen. Alt dette hadde kvinnene sett (Mark
15,46-47). Nå var de på vei for å gi Jesus et siste
kjærlighetstegn ved å salve hans legeme med
krydder og velluktende oljer.
På veien mot graven blir en bekymring meget
aktuell og akutt for dem: Hvem skal rulle bort
den store steinen foran inngangen til graven? De
innså at dette ville de ikke klare selv. Hva skal vi
gjøre? Steinen er i veien!
Steinen, ja, er ikke det noe som også gjelder
oss? Finnes det ikke nettopp nå en stein som
bekymrer oss? Ett eller flere problem som har
tårnet seg opp, slik at man ikke ser noen utvei.
Hvem kan løse mine bekymringer?
Steinene som tynger og bekymrer ser ulike ut
for oss mennesker, men de har en fellesnevner.
De oppleves ofte som store, ja, helt uoverkommelige hinder.
Allikevel er de fleste mennesker ikke
klar over det som skulle vært den største
bekymringen i deres liv. Det oppdager ingen
før man av Guds Ånd blir ført inn i vekkelsens
smerte og ved Åndens opplysning har begynt
å ane noe av storsteinen hos seg selv, nemlig
synden. Hvordan skal jeg, som har et hjerte som
er gjennomsyret av synd, kunne bestå innfor den
hellige Gud, han som ser til hjertet (1 Sam 16,7)?
I Guds lys blir jeg avslørt. Jeg ser at til og med
det beste jeg gjør, for eksempel bibellesning,
bønn, givertjeneste, vitnesbyrd, omsorg for mine
medmennesker, alt er besmittet av synd. Når
19
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dette blir åpenbart blir det tungt. Syndens stein i
mitt liv er meget stor.
Og Guds ord sier at ”syndens lønn er døden”
(Rom 6,23). Derfor ligger også døden foran oss
som en stor stein, som når som helst kan falle
over oss. Hvordan skal det gå? Finnes det ingen
redning?
Seierherren
Påsken har et vidunderlig evangelium til oss
som ofte tynges av mange ulike problemer.
I teksten for påskedagen møter vi budskapet om
Seierherren. Han som har makt til å rulle bort
steiner. Ja, han har allerede beseiret våre største
fiender: synden, djevelen og døden. Som den
oppstandne og levende Frelseren kommer han
også til sine disipler i dag for å være med og
hjelpe, midt i hverdagslivets ulike bekymringer.
Han har jo lovet: “Og se, jeg er med dere alle
dager inntil verdens ende!” (Mat 28,20).
Da kvinnene kom til graven ble de møtt av en
engel med en spesiell hilsen: “Frykt ikke! Dere
søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han
er oppstått, han er ikke her! Se, der er stedet
hvor de la ham” (Mark 16,6). Tenk deg inn i
kvinnenes situasjon. De hadde sett da Jesus ble
lagt i graven. Nå får de høre at han ikke lengre
er der. Han er stått opp! ”...slik han sa”, legger
engelen til (v.7). Dette betyr at Jesu oppstandelse også er en bekreftelse på at vi kan stole på
Herrens ord. Han holder alltid det han har lovet.
Da Jesus ble spikret fast på korset på Golgata
skjedde det noe som ikke noe menneske kunne
se. Den ytre hendelsen så man. Men hva denne
hendelsen innebar er en hemmelighet som bare
Guds Ånd kan åpenbare. Ett av Åndens vitnesbyrd om hva som hendte leser vi i 1 Pet 2,24:
“... han som bar våre synder på sitt legeme opp
på treet”. Han tok straffen for hele menneskehetens synd på seg. “Når én er død for alle, så
har de alle dødd” (2 Kor 5,14).
Dermed ryddet Jesus unna det som hindret
oss i å ha fellesskap med Gud. Alt som stod i
veien, syndens storstein og dødens tyngende
dom, tok Jesus på seg og vant seier over det. Han
var Seierherren allerede på Golgata, og det ble
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ytterligere bekreftet fra himmelen da Jesus sto
opp fra de døde på påskedagens morgen.
Kristi oppstandelse har mange konsekvenser.
Framfor alt: Du får være et Guds barn! Du
behøver ikke slå ned ditt blikk i sorg og fortvilelse og undres hvordan du skal våge å møte
Gud. Steinen er borte! Se hva Jesus har gjort!
Han har ført liv og uforgjengelighet fram i lyset
gjennom evangeliet (2 Tim 1,10). Det gjelder
også deg!
Kjære leser, den Herre som ikke var i
graven i Jerusalem da kvinnene kom dit, han,
den Oppstandne, er hos deg akkurat nå. Han
møter deg for å tale om at han har brakt til veie
syndenes forlatelse for hele Adams falne slekt,
som også du tilhører. Forlatelsens rikdom er
satt inn på din konto i den himmelske banken.
Rikdommen blir din personlige eiendom straks
du gjennom troen kvitterer den ut.
Da kvinnene gikk til graven funderte de på
det tilsynelatende uløselige problemet: den store
steinen. Men da de kom fram og så opp, fikk
de til sin overraskelse se at steinen allerede var
borte. En engel hadde veltet den til side.
Når det gjaldt vår tyngste byrde, synden,
holdt det ikke med en engels inngripen. Guds
Sønn måtte selv stige ned og bli Guds Lam
som bar og tok bort verdens synd. Jesu verk var
fullkomment. Det ble bevist i og med at Gud
vekket ham opp fra de døde. Alt er ferdig, det
er ingen ting som trenges å legge til fra din og
min side. Gud er forsonet, og for Jesu skyld får
du tro at det gjelder deg. Du kan stemme i med
sangerens ord: ”Det är färdigt och gjort, vad du
göra har bort, Gud till dig i barmhärtighet ser.”
”Men da de så opp” heter det om kvinnene
ved graven. Kjære venn! Se opp! Se at Steinen
er borte. Graven er tom. Seierherren Jesus har
gjort alt. Synden er beseiret. Satan er knust.
Døden overvunnet. Du er fri!
Men hvordan går det da med alle de andre
steinene i livet? Alt som ikke er synd, men
likevel volder store problem, og som gjør livet
tungt. Alt som synes å være så uløselig.
For det første: Ofte lager vi oss unødvendige
bekymringer. Mer enn en gang har det hendt, at
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det som vi uroet oss for fikk en løsning på en
uventet måte. Steinen var allerede borte da vi
kom fram til den! Videre: men de andre steinene
som fortsatt er der? Ja, enten kommer Herren
til å ta dem bort, eller så hjelper han oss forbi
eller over dem. I alt som skjer har vår levende
Frelser lovet å være med og fylle all vår trang
(Fil 4,19). Selv om vi ikke alltid opplever det,
så har Herren makt til å vende alt til det beste
for sine barn. “For vi vet at alle ting samvirker
til gode for dem som elsker Gud, dem som etter
hans råd er kalt” (Rom 8,28).
Solen
De tre kvinnene kom til Jesu grav tidlig søndag
morgen. ”Meget tidlig den første dag i uken
kom de til graven, da solen gikk opp” (v.2). De
opplevde altså soloppgangen ved Jesu tomme
grav.
Nettopp i vekslingen mellom natt og dag
manifesterte Gud hva som skjedde i Åndens
verden. Da Jesus seiret over mørkets makter
brøt lyset fram både i naturen og i den åndelige
virkeligheten.
For de bedrøvede kvinnene ble det virkelig
lyst i dypeste mening denne morgenen. Det
mørket som hadde preget deres hjerter da de
var på vei til graven, forsvant ved oppstandelsens virkelighet. Lyset strålte fram. Visst var

det vanskelig for dem samtidig å tro budskapet
om at Jesus levde. Men Guds Ånd virket i
deres hjerter, og etter hvert spredte evangeliets
solstråler seg inn over deres liv, og de ble fylt av
en stor glede.
Også for oss er påsken en lysets høytid. I en
påskesalme synger vi: ”Här var mellan mörkret
och ljuset en strid, dock segrade ljuset för evig
tid”. I denne sammenheng kan vi også tenke på
profeten Malakias ord om ”rettferdighetens sol”
som går “opp med legedom under sine vinger”
(Mal 4,2). Jesus, som er oppfyllelsen av denne
profeti, gikk på påskedags morgen ut av sin grav.
Nå møter han oss i Ordet med sin legedom, den
helbredende kraften som kan virke på både ånd,
sjel og legeme
Søndagen, Jesu oppstandelses dag, er solopp
gangens dag. Håpets dag. For Jesu venner lyser
håpets solstråler inn over alle ukens dager.
Livet er ikke enkelt. Men det er aldri håpløst
for den som tror på Jesus. Derfor kan en Jesu
venn synge: ”Min Jesus lever, derfor vil jeg leve,
min Jesus lever, derfor er jeg trygg…”. Denne
tryggheten gjelder alle dager. Også innfor døden
og dommens dag. For Steinen, syndens storstein,
er tatt bort av Seierherren fra Golgata, og Solen
fra den himmelske verden lyser mot benådede
syndere.
(Oversatt fra svensk av J. E. Aasmundtveit) o
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Hvordan mennesker verdsetter Gud
Av Guttorm Raen

”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.”
(Sak 11,13)
Dette ordet finner vi i et avsnitt som handler
om dårlige hyrder for Israel. Profeten, som
skulle være en god overhyrde, måtte avslutte
sin tjeneste etter kort tid, og fikk 30 sølvpenger
som lønn for den tiden han fungerte som hyrde.
Det er i alle fall tre viktige lærdommer å legge
merke til i forbindelse med denne profetien fra
profeten Sakarias’ bok.
1. Profeti om Kristus
Alle som kjenner beretningene i Det nye testamente om Jesu lidelseshistorie, vet at flere trekk
fra denne profetien har en framtredende plass
der. Det er et av eksemplene på at Det gamle
testamente peker framover mot Kristus.
En viktig side av dette er at åpenbaringens
Gud gjennom sitt ord i Det gamle testamente på
forhånd har talt om frelserens komme. Dermed
har vi i dette ordet en bekreftelse på at Jesus
Kristus er den han har gitt seg ut for å være
(Matt 27,9*; jf. Apg 9,22; 18,28).
Flere detaljer fra profetien omtales spesielt
som oppfylt i det som hendte med Jesus:
Beløpet på 30 sølvpenger - er den summen
Judas fikk for å forråde Jesus. Pengene havnet i
Guds hus i Jerusalem, templet - kastet inn dit av
Judas. Og pengene ble til slutt gitt til pottemakeren - som betaling for et åkerstykke. I tillegg
har vi det at Herren ble forkastet og forrådt av
dem som skulle være åndelige hyrder for folket
- av Jesu egen disippel Judas, av yppersteprestene.
Men ikke bare disse detaljene, også sammenhengen i profetien har betydning for at vi skal
forstå meningen rett. Noen grunnleggende sider
er disse:
22

1) Sammenhengen taler om hyrder, både en god
hyrde og om dårlige hyrder. Begge deler finner
vi også omtalt i Esek 34, et kapittel som inneholder en annen sentral Messias-profeti.
Den gode hyrden er i Det gamle testamente
først og fremst et bilde på Herren selv (Salm 23;
Jes 40,11), og på den frelser Gud har lovt å sende
(Esek 34,23). Vi vet at Jesus brukte dette som en
lignelse i omtalen av sin egen gjerning (Joh 10).
At folkets åndelige hyrder var dårlige, danner
en mørk bakgrunn for frelsesbudskapet. Det er
ikke bare en kontrast til den gode hyrde, men
også en understreking av at situasjonen var slik at
det ikke fantes berging uten at Gud grep inn på en
spesiell måte.
2) Lignelsen om pottemakeren har også en
dobbelt side. Hos Jesaja (Jes 29,16) og ikke minst
i Jer 18 brukes bildet om Guds makt som skaper
og frelser. Han kan gjøre alt nytt.
Men bildet brukes også i forbindelse med
domsprofetier (Jer 19). Som knuste potteskår ikke
kan brukes om igjen, slik har synden ødelagt for
mennesker som har vendt seg bort fra Gud (jf Åp
2,27).
En tredje side av denne lignelsen omtales i Det
nye testamente - pottemakerens åker (Matt 27,10;
Apg 1,18-19). En mulig bakgrunn for dette kan
være Jer 32,6flg, der det fortelles at Jeremia fikk
beskjed av Herren om å kjøpe en åker - som et
tegn på at Herren hadde en plan også i den ulykke
som folket sto over for. På den andre siden tyder
Peters talemåte i Apg 1 på at dommen over synd
er noe av det som understrekes ved dette trekket
(jf. Mika 3,12; Jer 26,18).
3) Profetien knyttes videre til Herrens hus,
templet i Jerusalem. Dette sto sentralt i den gamle
pakt. Men gjennom Jesus Kristus er denne pakten
oppfylt og ført til ende. Kristus selv er den nye
paktens tempel (Joh 2,19-22). Betydningen
av tjenesten i det fysiske tempel i Jerusalem
opphørte ved Jesu død på korset. Forhenget

2/2015

revnet, det som stengte for veien til det allerhelligste. Sølvpengene, som hadde fristet Judas til
å forråde sin mester, havnet i templet. Og de som
sto for tempeltjenesten, brydde seg ikke om hva
som hendte.
4) Sølvpengene - summen på 30 tilsvarte
prisen for en trell (2 Mos 21,32). Ikke mer ble
profetens Sakarias’ tjeneste regnet verd - og heller
ikke Jesu Kristi.
Samtidig vitner dette trekket sterkt om at Jesus
ikke kom “for å la seg tjene, men for selv å tjene
og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted” (Mat
20,28). Han kom som Herrens tjener - trell - for å
bære vår synd (se f.eks. Jes 50,4-7; 52,13-53,12).
2. Knyttet til Gud selv
Et spesielt trekk ved profetiene hos Sakarja - og
en del andre steder - er at det som omtales, er
knyttet til Gud selv: “Den herlige pris som jeg
er aktet verd”, sier Herren. Vi har det samme i
neste kapittel: “De skal skue opp til meg som
de har gjennomstunget” (12,10). Et annet sted
som taler på samme måte, er profetien om forløperen for Messias, oppfylt i døperen Johannes:
“Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde
vei foran meg” (Mal 3,1).
Frelsesprofetiene sier altså ikke bare at Gud
skal handle gjennom Messias, men at Gud selv
kommer oss nær.
Dette er underlige uttrykk, som ikke ofte blir
påaktet i våre dager. Det som skal hende Messias,
gjelder Gud selv.
I virkeligheten er dette uttrykk som knytter
sammen to hovedlinjer i frelsesprofetiene i Det
gamle testamente. På den ene siden tales det
om at Herren selv skal gripe inn til frelse. På
den andre siden omtales en spesiell person som
Herren skal sende til frelse. Det han som kalles
Messias, Davids sønn, Isais rotskudd, Herrens
tjener osv.
Når det gjelder det siste, finnes det også ulike
trekk, som jødene ikke alltid hadde så lett for å
knytte sammen. I avsnittene om Herrens tjener
hos profeten Jesaja omtales både kongelige
gjerninger og funksjoner som er knyttet til en
profets oppgave (se f.eks. Jes 42,1flg; 49,1flg).

Videre taler spesielt kapittel 53 om at han skulle
lide og dø for våre synders skyld. I den gamle
pakt var dette adskilte funksjoner, men noen
profetier taler om at Messias skulle være både
konge og prest (Salme 110; Sak 6,13).
Men om det ofte var vanskelig for jødene å
se disse trekkene sammen, var det enda verre å
se sammenhengen mellom de to hovedlinjene vi
nevnte. Et godt eksempel har vi i beretningen i
Matt 9,2flg, der vi leser om at de skriftlærde
mente Jesus spottet Gud når han sa at han hadde
myndighet til å forlate synd. Og det at han sa at
han var Guds sønn, dannet hovedpremisset for at
han ble dømt av det høye råd.
Men hadde de forstått profetiene, burde de ha
erkjent at i Messias kommer Gud selv til oss. I
diskusjonen med fariseerne peker Jesus på det
som sies i Salme 110. Den viser at han som ble
født som Davids sønn, også er Davids Herre
(Matt 22,41-46). Det er inkarnasjonens hemmelighet: Han som er Guds Sønn fra evighet av,
ble født som menneske for å bære vår synd. Han
er både Gud og menneske - Immanuel, “Gud
med oss” (Matt 1,23). Andre steder i Det gamle
testamente som tydelig peker i samme retning, er
Salme 45,8 og Jes 9,6.
3. Hvordan mennesker akter på Gud
Jesu lidelseshistorie taler høyt om hvordan Gud
elsket oss - slik at han ga sin enbårne Sønn for
at vi skulle bli frelst.
Men den - og profetiene om Kristus - taler
også klart om de tragiske konsekvenser av vår
synd. En av de mest markante kommer til uttrykk
i den profetien vi har tatt utgangspunkt i: Gud
selv blir ikke verdsatt høyere enn en trell.
Spør man mennesker direkte om dette, vil de
sikkert ikke være med på at så er tilfelle, i alle
fall dersom de ikke er direkte motstandere av
Gud og kristendom. Likevel er realiteten slik
som profetien sier, når det kommer til stykket.
I praksis er det kanskje på to områder denne
realiteten kommer særlig tydelig fram. Det ene
er livsførselen. Mennesker lever ofte sitt daglige
liv, og bestemmer over sitt liv, som om Gud ikke
fantes. Det andre gjelder tro og tanke. Man bryr
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seg lite om hva Gud har sagt. Selv om man i bunn
og grunn vil tro på ham, skal det som regel ytterst
lite av jordiske goder til for at disse prioriteres
høyere enn det Gud har sagt.
Det er nemlig slik at når mennesker handler
i strid med det Gud har sagt, er det ham de
behandler slik, selv om de mener de er skikkelige mennesker som ikke vil avvise de åndelige
goder. Likeså når de gjerne vil være religiøse
eller “kristne”, men ikke bryr seg om å gi akt på
det Gud har sagt er avgjørende for vårt forhold til
ham - kanskje fordi vi mennesker synes det burde
være på en mye “bedre” måte.
Dessuten forekommer det svært ofte - også i
religiøs og endog “kristen” åndelighet - at hovedsaken blir at Gud skal være som en tjener for oss,
at han skal gi oss det vi mener vi trenger og fylle
våre behov, slik at vi kan ha det godt i verden.
Frelsen og selve samfunnet med Gud blir ikke så
viktig.
De holdninger vi har nevnt, er nok i bunn og
grunn uttrykk for det som kalles “korsets anstøt”.

Men det er korset som er kjernen i selve evangeliet: At Gud selv har handlet i Jesus Kristus for å
gjøre opp for vår synd.
Måtte ordene fra profeten Sakarja være med
og hjelpe oss til å se hva Gud har gjort for å
frelse oss, så vi kan tro på Kristus og til å leve i
samfunn med ham. Den som setter sin lit til ham,
skal ikke bli til skamme.
*) At det i Matt 27,9-10 sies at profetien
om pottemakeren kommer fra Jeremia, ikke
Sakarias, har antagelig sin årsak i at det er i
profeten Jeremias budskap vi først finner omtale
av en pottemaker som et sentralt bilde i doms- og
frelsesprofetiene (Jer 18,2flg; 19,1flg). De mer
spesifikke detaljene som vi finner hos profeten
Sakarias over et halvt hundre år seinere, bygger
på dette grunnleggende budskapet fra profeten
Jeremias bok.
(Fra Bibelsk Tro nr 2/1999)

Seier gjennom lidelse – Kol 1,24
Av Per Bergene Holm

Paulus ytrer et ønske i Fil 3,10-11: ”Så jeg kan
få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse
og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir
gjort lik med ham i hans død – om jeg bare
kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde!”
Her rører vi ved en hemmelighet når det
gjelder den kristnes liv her i verden, noe som
er skjult og umulig å forstå for denne verdens
mennesker og falske kristne. Nemlig at i samme
grad den kristne får del i Kristi lidelser, i samme
grad blir han til velsignelse og gavn i denne
verden. Bare i den grad en kristen er villig til å
lide, til å møte vanære og bære forsmedelse for
Jesu navns skyld, bare i den grad kan han bli til
velsignelse i denne verden.
Slik det var gjennom lidelse og død at Jesus
ble til velsignelse og frelse for oss, slik også for
24

en kristen. ”Hvis ikke hvetekornet faller i jorden
og dør”, sier Jesus, ”blir det bare det ene kornet.
Men hvis det dør, bærer det mye frukt” (Joh
12,24). Slik var det med Jesus og slik er det med
en kristen. ”Den som vil tjene meg, han må følge
meg. Der jeg er, der skal også min tjener være.
Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære”
(Joh 12,26).
Det var dette Peter ikke maktet i yppersteprestens gård, å følge Jesus i lidelsen. Derfor
fornektet han. Men ved Genesaretsjøen sa Jesus
til ham hva slags død han skulle ære Gud med
(Joh 21,18-19). Og sammen med Peter led også
de andre apostlene martyrdøden, så nær som
Johannes. Og slik skulle det også gå apostelen
Paulus.
Nå sitter han i fangenskap og skriver: ”Nå
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gleder jeg meg over mine lidelser for dere.”
Menneskelig sett skulle det vel være slik at den
største seier var å få mange tilhengere, oppleve
at folk og myndigheter tok i mot en med glede og
ga en hedersplass og innflytelse. Men her hadde
Paulus opplevd å bli ført som fange til Rom og
der sitte i lenker. Hadde det ikke vært større om
han fikk virke fritt i Romerriket?
Er det ikke et veldig nederlag at de kristne
overalt skal trekke det korteste strået her i verden,
skal gjøres til syndebukker og måtte tåle hån og
spott og det som verre er. ”For din skyld drepes
vi hele dagen, vi blir regnet som slaktefår”
(Rom 8,36). Jo, det ser ut som nederlag, men
det er seier. Apostelen fortsetter i Rom 8 med å
si: ”Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved
ham som elsket oss.” Mer enn seier, det er det vi
kaller erobring.
Det er underlig i Guds rike, der går det helt
annerledes til enn ellers i verden. Der er nederlag
seier, tap er vinning, motgang er medgang. Det
største nederlaget var Jesu lidelse og død. Når
Guds Sønn, Messias, ble dømt til død og grav,
forlatt av Gud og mennesker, da var det satan
og verden og de falske gudfryktige som sto
igjen som seierherrer. Jesus ble lagt i en grav
og disiplene satt forskremte og redde i en sal i



Jerusalem. Men Skriften lærer oss at det var
Jesus som vant seier – nettopp i sin død - og at
disiplene som satt skremt og fulle av frykt i skjul,
de var frelst og berget.
Slik er det også i dag. Satan og verden og den
falske kristenhet setter alt inn på å gjøre ende
på Guds barn, ved å støte dem ut av det gode
selskap, ringeakte dem og forfølge dem. Det
kan være tungt å oppleve det for et Guds barn,
en forkynner eller prest. Men han skal ikke gråte
over det, men glede seg som Paulus. Slik det var
Guds råd å fullende vår frelses høvding gjennom
lidelser, slik er det også Guds råd å fullende sin
menighet gjennom lidelser.
På hvilken måte kan lidelse og trengsel være
til seier for de troende?
Lidelsene lutrer Guds folk
Gjennom lidelser løsrives vi fra denne verden, i
og med at denne verden blir et pinens sted, noe
vi lengter etter å bli løst fra. Lidelsen renser bort
verdslighet og vender vårt blikk mot himmelen
(Heb 11,25-26).
Gjennom lidelsen og trengselen, ikke minst
den som kommer fra vårt eget kjød og Satans
fristelse, mister vi troen på oss selv, løsrives vi
fra selvlivet og begynner å fornekte oss selv.
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Trengselen tar fra oss troen på egen makt og kraft
og driver oss til Jesus (1 Pet 1,6-9).
Ved trengselen og forfølgelsen fra verden
lukkes vi ute fra verden og fris fra verdsligheten
som ellers kunne bli en snare for oss. De troende
utskilles ikke så mye fra verden ved egen trang
som ved verdens forfølgelse, hån og utesteng
else. Verden mener seg å vinne seier over de
kristne på denne måten, men er i stedet med på å
bevare de kristne og lutre og hellige dem (Moses,
Israelsfolket).
Det er ikke de kristnes veldige framgang og
store innflytelse i samfunnet som bevirker seier
for Guds rike, men det er tvert i mot lidelse og
forfølgelse, det som ser ut som nederlag. Skriften
er full av eksempler på at der de kristne har
framgang menneskelig sett, blir mange og vinner
innflytelse, der lider Guds rike tap. Slik var det i
Laodikea, slik var det i Korint.
Du og jeg har trang til å gjelde for noe, ha
innflytelse og makt over andre, bli sett opp til og
regnet med, også på det kristelige livs område.
vi vil gjerne ha framgang, bli regnet med i de
troendes forsamling og i verden. Da kan vi løfte
vårt hode og være frimodige, visse på at vi er
regnet med.
Det at vi er få, må tåle spott og hån, ringeakt,
baksnakkelse og løgn om det vi står for og er, blir
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stengt ute og ikke regnet med, det er forsmedelig.
Og det er så lett å ville avhjelpe denne forsmed
else ved å søke å bli noe, være noe, opptre slik at
en vinner anerkjennelse.
Jeg er redd mye kristelig aktivitet og kristelig
forkynnelse har som mål å avhjelpe de troendes
fattigdom, hjelpe Guds folk til å bli noe og bli
anerkjent til en mettelse for kjødet. Kristi lidelse
og Kristi vanære er for tungt å bære. Derfor vil
man heller tale om herlighet og framgang, seier
og kraft, og man vil ikke følge Jesus etter på hans
lidelsesvei. Man vil heller ikke erkjenne skrøpelighet, nederlag og svakhet, for det må være seier,
kraft og makt. En kjenner ikke til samfunnet med
Kristi lidelser, å bli gjort lik med ham i hans død.
Å avdø fra seg selv, miste sitt liv og sin egen ære,
det koster for kjødet. Derfor kan en ikke slå seg
til ro med ordene: ”Min nåde er nok for deg, for
min kraft blir fullendt i svakhet” (2 Kor 12,9).
Ordet om korset, om frelse i en stedfortreder, om
liv og frelse og rettferdighet i en annen, finner
ikke rom, for en vil ha frelsen i seg selv, kraften
i seg selv, rettferdigheten i seg selv. Og da må en
også lykkes, erfare fremgang og seier.
Trengsler og lidelser i den siste tid
Til slutt vil jeg stanse for en side ved Kristi
lidelser, en herlig side. Paulus taler i ordet vi
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leste om at han utfyller det som ennå mangler
i Kristus-lidelser på sin egen kropp, for hans
legeme som er menigheten.
De troende, menigheten, er Kristi legeme. Og
slik Jesus døde før han gikk inn til sin herlighet,
slik må også Kristi legeme, menigheten, lide og
dø før den går inn til sin herlighet. Slik Jesus
måtte lide og dø og til sist falle i synderes hender
og dø, slik skal også Guds sanne menighet i
den siste tid møte en veldig trengsel, og for
mange skal det bli lidelse og død. Men nettopp
gjennom dette skal de vinne seier, den endelige
og avgjørende seier over alle satans fristelser og
forførelser, og seier over verden.
Nå tales mange steder om at det helst skal
bli store vekkelser i den siste tid. Men Skriften
taler ikke slik. Den taler om forførelse, trengsel
og nød. ”Da skal de overgi dere til trengsel og
slå dere i hjel”, sier Jesus. ”Og dere skal hates
av alle folkeslag for mitt navns skyld. Mange
skal falle fra, og de skal angi hverandre og hate
hverandre. Mange falske profeter skal stå fram,
og de skal forføre mange. Og fordi lovløsheten
tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de
fleste. Men den som holder ut til enden, han skal
bli frelst!” (Mt 24,9-13).
En liten flokk skal ikke fornekte Jesu
navn. Med dem er og blir det nok skrøpelig
menneskelig sett. De vil ikke bli regnet med, de
vil det ikke bli tatt hensyn til. Samtidig vil de bli
utsatt for et veldig press fra den store flokken
av falske kristne. Men om det er ringeakt eller
utestengelse fra kirker og bedehus, eller åpenlys
forfølgelse og motstand, så vil resultatet bli det
samme. De troende vil bli isolert fra verden,
både fra dens innflytelse og forførelse. Det vil
lutre de troende. Noen vil nok falle fra og gå
over til verden og den falske kristenhet, men
de som blir igjen vil mer og mer bli utskilt
fra verden og knyttet til Jesus og håpet om
herlighet.
Slik fører Gud dem som Lot ut av Sodoma
eller som Noah inn i arken, slik at når Guds
vredesdommer går over verden – slik dommen
gikk over Sodoma – så er de troende i varetekt,
midt i dommen.

Den største seier en kristen kan vinne er dog
likevel å dø for Jesu navns skyld. Nå skal vi
ikke søke døden, men kostelig, sier Skriften, i
Herrens øyne, er hans frommes død. Aldri blir
satan stilt til skue i sitt nederlag som når han
tar livet av en som hører Jesus til. Da har han
bare ført den troende over, da har den troende
fullendt sitt løp, da er han innenfor trygg
innhegning, berget for alltid. Og satan har for
evig tapt, mislyktes i å forføre til fall.
”Mine kjære! Undre dere ikke over den ild
som kommer over dere til prøvelse, som om det
var noe merkelig som hendte dere. Men i samme
grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere
glede dere, for at dere også kan juble i glede
når hans herlighet blir åpenbart. Om dere blir
spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for
herlighetens og Guds Ånd hviler over dere. For
ingen av dere må lide som en drapsmann eller tyv
eller ugjerningsmann, eller som en som blander
seg i andres saker. Men lider han som kristen,
da skal han ikke skamme seg, men prise Gud for
dette navn. For tiden er kommet da dommen skal
begynne med Guds hus. Men begynner den med
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oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke
vil tro Guds evangelium? Og er det med nød og
neppe den rettferdige blir frelst, hvordan skal det
da gå med den ugudelige og synderen? Derfor
skal også de som efter Guds vilje må lide, overgi
sine sjeler til den trofaste Skaper, idet de gjør det
gode.” (1 Pet 4,12-19).
Vandring i tro, ikke i beskuelse
Og så til slutt litt om disiplene der de satt redde,
bak låste dører i Jerusalem. Peter hadde sviktet,
alle hadde de flyktet. De hadde ikke mye å
vise til av tro og gudsfrykt, av resultater og
framgang. Det var bare nederlag og svikt. Det
kunne vel knapt være mørkere, menneskelig
talt.
Hvorfor var det mørkt? Jo, for deres håp var
satt til Jesus. Og nå var det som om det hadde
sviktet. Slik så det ut for dem.
Men fra himmelens synspunkt så det
annerledes ut. I himmelen så de en flokk av Jesu
venner, frelste syndere som for Jesu skyld eide
syndenes forlatelse, fred med Gud, barnekår
og arverett til himmelen. Og når Jesus etter sin
oppstandelse viser seg for sine disipler, så hilser
han dem med ordene: ”Fred være med dere!”
I disiplenes hjerter var det uro og angst, men de
eide fred med Gud for Jesu skyld.
Det skal du og jeg som hører Jesus til også
få regne med. I våre hjerter kan det være angst
og mørke, det kan være tider hvor det synes
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som om Jesus er borte, vi kjenner bare på svikt
og nederlag, fall og tvil. Kanskje vi får erfare
noe av det Job fikk erfare, det er som om Gud
selv har blitt min motstander og går i rette med
meg, og det er som om han ikke hører når jeg
roper. Himmelen er taus og mørk og i hjertet er
det bare dom og fortvilelse. Da skal du også få
ta til deg Elihus ord: ”Også når du sier at du
ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må
vente på ham” (Job 35,14).
Det er tider i livet hvor vi ikke ser, hvor vi
ikke forstår, hvor alt er bare mørke og fortvilelse.
Slik var det for disiplene før Jesus åpenbarte seg
for dem igjen. Da er det godt å vite at vi vandrer
i tro, ikke i beskuelse, vi skal få regne med det
som ikke sees, som ikke føles, det vi bare skal
få tro fordi ordet sier det. Ja, selv når vi ikke
makter å tro det som vi ville, så er saken derfor
alltid like klar.
Så la verden juble og triumfere, la den falske
kristenhet håne og le av vår skrøpelighet, vår
fattigdom. La oss holde fast ved Jesus, hans nåde
er nok for oss, hans kraft fullendes i skrøpelighet. o
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Påskehymne

Av Karl Marthinussen (Fra ”Forventning og vår” av Karl Marthinussen, Nomi Forlag)

1. Jeg jubler mot morgenens gylne gry:
oppstanden er Jesus, min Herre.
Han lever, han lever, - All verden blir ny,
et tonende kor til hans ære.
Han lever, han lever. Så er det dog sant
at dødsrikets fyrste og krefter han bandt.
Vår synd har han sonet, vår gjeld er betalt,
til frihet han kjøpte oss selv og vårt alt.

3. Jeg jubler mott havet, mot skoger og fjell:
oppstanden er Jesus av døde;
og med i sin klippegrav langfredags kveld
han tok alle syndene røde.
Han lever, han lever. Så er det dog sant,
han skjenker meg Ånden, forsoningens pant.
I ham vil jeg elske det liv han meg gav,
med ham skal jeg oppstå av dødsmørkets grav.

2. Jeg jubler mot dagen som rinner i øst:
oppstanden er Jesus av graven.
Med solen den stiger med lys og med trøst,
det suser av vår gjennom haven.
Han lever, han lever. Så er det dog sant
at veien og livet i Kristus vi fant,
at himlen er åpen og jernteppet brutt,
vår trelldom og fangetid – nå er den slutt.

4. Jeg jubler mot himlen, dens bunnløse blå:
oppstanden er Kristus, min broder.
Vi løfter vårt hode, med ham kan vi gå
på hav, gjennom brusende floder.
Han lever, han lever, så er det dog sant
at over forkrenkeligheten han vant.
Vi skimter den gjenskapte himmel og jord,
hvor døden er borte og livet kun gror.

